
 
 
 
 

 
 
 
Aan alle leerlingen die zich hebben ingeschreven 
bij onze school met belangstelling voor  
High School Eindhoven 
 
 
 
 
Datum:        maart 2020 

Ons kenmerk:    10/l/i/aanmelddagen/hse 

Onderwerp:     inschrijving High School Eindhoven 2020/2021 
 
 
 
Beste leerling, Beste ouders, 
 
Wij zijn blij met jouw aanmelding voor de brugklas bij ons op school. 
 
Zoals je waarschijnlijk al weet, bieden wij High School Eindhoven aan. 
Voor jongens en meisjes die serieus en gemotiveerd met hun sport bezig zijn, is er 
op initiatief vanuit onze school de mogelijkheid om onder leiding van toptrainers en 
(voormalig) topsporters twee maal per week intensief en actief op niveau bezig te 
zijn met hun favoriete sport. Professionele sportbegeleiding voor leerlingen die zich 
realiseren dat ook studieresultaten belangrijk zijn. Met High School Eindhoven 
verbinden we leren en sporten, zodat leerlingen het beste kunnen halen uit hun 
sportieve talent.  
 
We bieden nu hockey, voetbal en tennis aan. Bij voldoende belangstelling starten 
met ingang van het nieuwe schooljaar met hand-/korfbal. Mocht jouw belangstelling 
uitgaan naar een van deze sporten, ben je erg gemotiveerd én lid van een 
vereniging dan kun je tot uiterlijk 1 juni 2020 inschrijven voor High School 
Eindhoven. Gaat je interesse uit naar een andere sport? Geeft dit dan aan op het 
inschrijfformulier. Bij voldoende belangstelling kijken we of we dit kunnen 
realiseren. 
 
Gedurende een schooljaar zijn er minimaal 50-55 trainingen. De kosten voor dit 
schooljaar bedroegen voor voetbal € 300,- en voor hockey, korfbal en tennis € 250,-
Een kledingpakket kost € 100,-. Eventuele prijsaanpassingen worden nog bekend 
gemaakt via de website. 
 
Inschrijven doe je m.b.v. een inschrijfformulier én een overeenkomst. Deze vind je 
op onze website. Ontbreekt een van beide formulieren of zijn ze niet volledig 
ingevuld en/of ondertekend, dan kunnen wij de inschrijving niet in behandeling 
nemen. 
Het inschrijfformulier met de overeenkomst kun je tot 1 juni a.s. terugsturen t.a.v. 
Ineke van den Hurk. 
 
Met sportieve groet, 
namens de coördinatoren High School Eindhoven 
 
 
Ineke van den Hurk 
administratie High School Eindhoven 
info@highschooleindhoven.nl 


