
Meer weten? 
Alle actuele informatie vind 
je op de website: Hebben jij 
en/of je ouders nog vragen? 
Neem dan contact op met 
een van de coördinatoren.

High School Eindhoven
talentontwikkeling op het

Sporten is belangrijk!
Het houdt je in beweging, waardoor je fit en gezond blijft. 
Bovendien kun je in sport steeds nieuwe uitdagingen aangaan. 
Dat verrijkt je leven. Met High School Eindhoven biedt Frits 
Philips lyceum-mavo je de kans om het beste uit jezelf te halen. 

Wil jij in jouw sport de top 
bereiken? En wil je dat 
succesvol combineren met 
school? Ga dan snel naar onze 
website en meld je aan!

   Kies jij  
voor jouw  
   talent?  

Unieke kans voor sportief 
talent in de regio!

De meerwaarde van High 
School Eindhoven

HSE heeft veel te 
bieden! 
• Je focust je op jouw sport. 

Terwijl leeftijdgenoten vaak al 
stoppen met sport, kun jij er 
juist helemaal voor gaan!  

• Je voelt je thuis op High 
School Eindhoven. We hebben 
oog voor jouw kwaliteiten 
in sport en leren. Dat werkt 
prettig en geeft nóg meer 
motivatie.  

• Frits Philips biedt als school 
de mogelijkheid om leerlingen 
extra trainingen te laten volgen 
van toptrainers. 

• De trainingen bij je club blijf 
je gewoon volgen. Sporten, 
studeren en vrije tijd kun je 
prima combineren. 

• Je vergroot de kans op 
doorstroming naar de 
nationale top. 

• Je krijgt training van 
toptrainers (o.a. PSV, Oranje 
Rood).



Dit is je kans!
High School Eindhoven werkt 
samen met trainers die hun  
sporen verdiend hebben in de 
topsport, onder meer bij PSV  
en Oranje Rood. Je wordt dus 
begeleid door topcoaches.

Hier scoor je op topniveau
Wil je alles uit je sportieve talent halen én uitblinken 
in je schoolcarrière? Op High School Eindhoven  
ben je welkom als je aan dit profiel voldoet: 
•  Je bent er fanatiek mee bezig om zowel voor 

sport als voor school het beste uit jezelf te halen. 
•  Je wilt het hoogst mogelijke niveau in jouw sport 

bereiken. 
• Je wilt in jouw schoolcarrière ook de top halen. 
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en hulpvaardig. 
• Je bent coachbaar. 
• Je komt afspraken na. 
•  Je hebt de kwaliteiten om school en sport 

succesvol te combineren. 

Toelatingsvoorwaarden
Bij de toelating hanteren we de volgende 
voorwaarden: 
• Je studieresultaten zijn goed.  
•  Je bent lid van een voetbal-, hockey-,  

korfbal- of tennisclub. 
•   Je gaat voor minimaal 1 schooljaar een  

verbinding aan met High School Eindhoven. 
•  Je moet super gemotiveerd zijn om op een  

hoger niveau te komen. 
•  Je bent fysiek in staat om de trainingen  

te volgen en vooruitgang te boeken. 

Kosten
De kosten voor High School Eindhoven staan  
op onze website.
www.fritsphilips.eu/high-school-eindhoven

Wil jij scoren met
        jouw       talent?            

High School Eindhoven 
   geeft je de kans!

highschooleindhoven.nl

“High School 
Eindhoven; 

waar plezier en 
enthousiasme worden 

verenigd om jou 
verder te helpen 

binnen jouw 
sport.”

Is voetbal, hockey, 
tennis of korfbal 

jouw sport? Lees dan 
snel verder want met 

deze sporten gaat 
High School Eindhoven 

weer van start.

Aanmelding
Ook dit jaar gaat High School 
Eindhoven weer van start.  
Je kunt je aanmelden met het 
inschrijfformulier op onze site: 
www.fritsphilips.eu/wil-je-meedoen.

Groeien met een  
toptrainer
Jij gaat voor het hoogste niveau. 
Dus zorgen wij voor een toptrainer!  

Aan de slag!
Tweemaal per week krijg je extra training:  
op woensdag- en vrijdagochtend van 07:30 uur  
tot 08:45 uur. De voetballers en voetbalsters 
trainen op de velden van PSV bij de Herdgang.  
De hockey(st)ers trainen bij hockeyvereniging  
HC Eindhoven. De tennissers bij tennisvereniging 
Tegenbosch en de korfballers bij korfbalvereniging 
DSC Eindhoven.

Coördinator volgt voortgang
Hoe ontwikkel je je als sporter? En hoe zijn je 
leerprestaties? Omdat je op beide gebieden 
succesvol wilt zijn, volgen we je op de voet. 
Uiteraard helpen we je om je doelen te bereiken. 
De coördinator bespreekt met jou regelmatig 
hoe het gaat en wat je nodig hebt.  
Heb je vragen? Voor jou en je ouders is de 
coördinator het directe aanspreekpunt.    

Hier scoor je op topniveau 
Wil je alles uit je sportieve talent halen én uitblinken 
in je schoolcarrière? Op High School Eindhoven ben 
je welkom als je aan dit profiel voldoet: 
• Je bent er fanatiek mee bezig om zowel voor 

sport als voor school het beste uit jezelf te halen. 
• Je wilt het hoogst mogelijke niveau in jouw sport 

bereiken. 
• Je wilt in jouw schoolcarrière ook de top halen. 
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en 

hulpvaardig. 
• Je bent coachbaar. 
• Je komt afspraken na. 
• Je hebt de kwaliteiten om school en sport 

succesvol te combineren. 

Toelatingsvoorwaarden 
Bij de toelating hanteren we de volgende 
voorwaarden:  
• Je studieresultaten zijn goed.  
• Je bent lid van een voetbal-, hockey- of 

tennisclub 
• Je gaat voor minimaal 1 schooljaar een 

verbinding aan met High School Eindhoven. 
• Je moet super gemotiveerd zijn om op een 

hoger niveau te komen. 
• Je bent fysiek in staat om de trainingen te 

volgen en vooruitgang te boeken. 

Kosten
De kosten voor High School Eindhoven staan op 
onze website.

Dit is je kans! 
High School Eindhoven werkt 
samen met trainers die hun 
sporen verdiend hebben in de 
topsport, onder meer bij PSV 
en Oranje Rood. Je wordt dus 
begeleid door topcoaches.

Groeien met een toptrainer  
Jij gaat voor het hoogste niveau. Dus zorgen wij 
voor een toptrainer! 

Aan de slag! 
Tweemaal per week krijg je extra training: op 
woensdag- en vrijdagochtend van 07:30 uur tot 
08:45 uur. De voetballers en voetbalsters trainen 
op de velden van PSV bij de Herdgang. De 
hockey(st)ers trainen bij hockeyvereniging HC 
Eindhoven. De tennissers bij tennisvereniging 
Tegenbosch. 

Coördinator volgt voortgang 
Hoe ontwikkel je je als sporter? En hoe zijn je 
leerprestaties? Omdat je op beide gebieden 
succesvol wilt zijn, volgen we je op de voet. 
Uiteraard helpen we je om je doelen te 
bereiken. De coördinator bespreekt met jou 
regelmatig hoe het gaat en wat je nodig hebt. 
Heb je vragen? Voor jou en je ouders is de 
coördinator het directe aanspreekpunt. 

Wil jij scoren met 
jouw talent?

Is voetbal, hockey of 
tennis jouw sport?* 
Lees dan snel verder 

want met deze sporten 
gaat High School 
Eindhoven weer  

van start.

High School Eindhoven  
geeft je de kans!

‘High School Eindhoven; 
waar plezier en 

enthousiasme worden 
verenigd om jou verder 
te helpen binnen jouw 

sport.’

www.highschooleindhoven.nl

* Wanneer er genoeg aanmeldingen voor de 
hand- en korfbal zijn gaan wij deze sporten ook 
aanbieden.

Aanmelding 
Elk schooljaar gaat High 
School Eindhoven weer 
van start. Vanaf 1 april tot 
1 juni kun je je aanmelden 
m.b.v. het inschrijfformulier 
op onze website.


