Vught, 29 september 2015
Vught, september 2022

Onderwerp: Sportprogramma klas 1
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Om leerlingen de mogelijkheid te geven zich veelzijdig te ontwikkelen, te laten komen tot een beter
leerresultaat en daarmee “succesvol” te zijn in de sport, heeft het Maurick College de Maurick Talent
Academy opgericht. De Maurick Talent Academy stelt zich ten doel om leerlingen meerzijdig en
veelzijdig te laten bewegen om zodoende de basismotorische vaardigheden in steeds wisselende
omstandigheden te ontwikkelen.
Naast de talentontwikkelingsprogramma’s waar leerlingen voor kunnen kiezen of vanwege hun
topsportstatus voor in aanmerking komen, zijn er naast de reguliere gymlessen sportprogramma’s
voor de diverse jaarlagen. In jaarlaag 1 gaan de leerlingen gedurende het eerste semester deelnemen
aan het sportprogramma ‘Explore’.
PROGRAMMA
De onderdelen waar leerlingen kennis mee gaan maken zijn o.a. bootcamp, cricket, golf, tennis,
padel, kickboksen, atletiek en rugby.
De ‘Explore’ activiteiten vinden plaats op dinsdag, welk blokuur dit zal zijn voor uw zoon/dochter is
terug te vinden op het lesrooster. Deels worden deze activiteiten op school gegeven en deels vinden
deze plaats op externe locaties. Hierbij is het de bedoeling dat leerlingen zelfstandig in groepjes naar
de locaties fietsen. In week 38/39 krijgen de leerlingen uitleg over het sportprogramma, de externe
locaties, het doordraaischema en het fietsen. Het doordraaischema (zie bijlage) met informatie over
de locaties is terug te vinden op de site en bij het vak LO op Peppels.
BEGELEIDING
De begeleiding van de ‘Explore’ activiteiten ligt in handen van de eigen docent lichamelijke
opvoeding en een externe sportinstructeur. Bij nagenoeg alle activiteiten wordt de klas op dezelfde
locatie in twee groepen verdeeld.
KOSTEN
Getracht is om de extra kosten van deze activiteiten zo laag mogelijk te houden. Voor het schooljaar
2022-2023 is de eigen bijdrage voor het ‘Explore’ programma gesteld op € 35,-.
U ontvangt hiervoor per mail een factuur via de financiële administratie.

TOT SLOT
We wensen alle leerlingen heel veel plezier en succes toe bij het ‘Explore’ programma. Mocht uw
zoon/dochter enthousiast zijn over een specifiek onderdeel, laat het ons weten, dan kunnen we altijd
een link leggen met betreffende vereniging of organisatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de Maurick Talent Academy

M. Vader, MSc
Coördinator Maurick Talent Academy

