
 

 
 
 
 
 
 
Frits Philips lyceum-mavo 
t.a.v. Ineke van den Hurk 
Avignonlaan 1 
5627 GA Eindhoven 
 
 
 
Inschrijfformulier High School Eindhoven, schooljaar 2021/2022 

 

Voor- en achternaam leerling : _______________________________________ 
 
Klas  :  _______________________________________ 
 
E-mailadres ouders/verzorgers : _______________________________________
   
Telefoonnummer ouders/verzorgers: _____________________________________ 
 
Sport (kruis keuze aan)    Voetbal 
     Hockey 
     Tennis 

  _________ 
 

   
Naam Vereniging  :  __________________________________ 
 
Niveau/team  :  __________________________________ 
 
Plaats Vereniging  :  __________________________________ 
 
 
Lidmaatschapsnummer vereniging 
alleen voor nieuwe (brugklas)leerlingen:  __________________________________ 
 
Heeft High School ertoe geleid dat uw zoon/dochter voor onze school heeft gekozen? 
 
 ja 
 nee 
 
 
Handtekening ouder/verzorger : _______________________________________ 
 
 
 
      
Inschrijving High School Eindhoven kan alleen in behandeling worden genomen als 
zowel het inschrijfformulier als de overeenkomst volledig zijn ingevuld en 
ondertekend. Het inschrijfformulier én de overeenkomst dienen voor 1 juni 2021 
door ons ontvangen te zijn.  
 
 
 
 



 

OVEREENKOMST HIGH SCHOOL EINDHOVEN, schooljaar 2021/2022 

De ouders van:  ___________________________ (voor- én achternaam) 
 
De school verplicht zich in het kader van High School Eindhoven te conformeren aan 
de volgende afspraken: 

1. De school biedt faciliteiten aan de leerling om op woensdag- en 
vrijdagochtend van 07:30-08:45 uur, onder leiding van professionele 
trainers, extra te kunnen trainen voor zijn/haar sport. Per schooljaar worden 
er minimaal 50-55 trainingen aangeboden. 

2. Het welbevinden van de leerling in samenspraak met de daartoe aangestelde 
trainer te monitoren. 

3. De leerling te begeleiden op school en zijn of haar schoolvorderingen te 
volgen. 

4. Indien nodig begeleidingsgesprekken te houden met de betreffende leerling. 
Dit in samenspraak met zijn of haar mentor. 

5. Ervoor te zorgen dat de High School Eindhoven begeleider contact zoekt met 
de ouders/verzorgers wanneer dat naar het oordeel van de school nodig is. 

 
Leerlingen en ouders conformeren zich aan de schoolregels en de afspraken zoals 
gemaakt in het kader van High School Eindhoven: 

1. Leerlingen en ouders houden zich aan de regels van de school en de 
afspraken gemaakt binnen het High School Eindhoven programma. 

2. Leerlingen en ouders zorgen ervoor dat het onderwijs niet ondergeschikt 
raakt aan de sportambitie. 

3. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van 
gemiste lesstof. 

4. Ouders zoeken onmiddellijk contact met de High School Eindhoven 
coördinator wanneer zij vermoeden hebben dat de studieresultaten niet naar 
behoren zijn en/of in het algemeen niet goed gaat met hun kind. 

5. De (ouder)bijdrage van € 250,- (hockey, korfbal, tennis) of € 300,- (voetbal) 
voor de High School Eindhoven trainingen én (indien nog niet in het bezit) 
een kledingpakket van € 100,- van hun zoon/dochter binnen 4 weken na 
ontvangst van desbetreffende nota te voldoen. Genoemde prijzen betreffen 
schooljaar 2021/2022. Eventuele prijsaanpassingen worden nog bekend 
gemaakt via de website. 

6. Mocht uw kind gedurende het schooljaar onverhoopt een blessure oplopen 
en/of uitvallen vanwege ziekte dan kan de school daarvoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Betaald trainingsgeld kan in zo’n geval niet worden 
gerestitueerd. 

 
Algemeen: 
Door het ondertekenen van de overeenkomst geeft u de school toestemming om 
relevante leerlinggegevens (zoals NAW en de sportprestaties) die bij de school 
bekend zijn, beschikbaar te stellen aan de trainers. 

 

Als school vinden wij het belangrijk om de activiteiten van onze leerlingen zichtbaar te 

maken. Wij stellen het dan ook op prijs als wij passend materiaal van schoolactiviteiten 

kunnen tonen op de website, in de schoolgids, folders e.d. Mocht u hier bezwaar tegen 

hebben dan verzoeken wij dit te vermelden in Magister. 



Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken of het achterblijven van de 
schoolprestaties heeft de school het recht om de leerling tijdelijk of definitief de 
toegang tot de trainingen te ontzeggen. Restitutie van de betaalde kosten is niet 
mogelijk. 
 
 
 
Afspraken met leerlingen: 

1.  Afmelden voor een training mag alleen in het geval van het maken van een toets 

of ziekte/blessure. 

2.  Als je je vanwege een toets afmeldt, doe je dat een week van tevoren (je weet 

immers een week van tevoren wanneer er een toets plaatsvindt). In het geval van 

ziekte en/of blessures is de procedure als volgt. 

Hockey 

Stuur een mail naar: dhr. Joost Rabou, coördinator HSE, rab@fritsphilips.eu  

Tennis 

Stuur een mail naar: dhr. Joost Rabou, coördinator HSE, rab@fritsphilips.eu 

en dhr. Edwin Vissers, vsr@fritsphilips.eu 

Voetbal 

Stuur een mail naar:  

dhr. Joost Rabou, coördinator HSE, rab@fritsphilips.eu met een cc aan: Julien 

Retmia, j.retmia@psv.nl 

 

3.  Als je niet naar High School Eindhoven kunt, dan moet je dat uur gewoon naar de 

les. 

4.  In het geval van tegenvallende studieresultaten kan de training je tijdelijk of 

definitief ontzegd worden. 

5.  Je bent een overeenkomst aangegaan we verwachten dan ook maximale inzet op 

de training maar ook op school. 

Eindhoven, maart 2021 
 
Namens de coördinatoren High School Eindhoven, 
Frits Timmermans en Joost Rabou  
 
Ineke van den Hurk 
administratie High School Eindhoven 
info@highschooleindhoven.nl 
 
 
De leerling:    De ouder(s) 
 

 

Naam:     ___________________ Naam:             ____________________  

 

       

Handtekening:  ___________________ Handtekening:  ____________________ 
 
 
 
Inschrijving High School Eindhoven kan alleen in behandeling worden genomen als 
zowel het inschrijfformulier als de overeenkomst volledig zijn ingevuld en 
ondertekend. Het inschrijfformulier én de overeenkomst dienen voor 1 juni 2021 
door ons ontvangen te zijn.  
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