Voor leerjaar 1 & 2 maak je een keuze uit de profielen Sport,
Kunst of Groen. De sportklas is voor alle leerlingen (basis, kader en mavo)
die sportief zijn ingesteld! Je hoeft geen topsporter te zijn, maar het leuk
vinden om actief bezig te zijn.
Naast de regulieren lessen LO krijg je 3 uur extra sport per week. Het
programma wordt samengesteld met activiteiten die in de reguliere
lessen LO niet of minder aan bod komen. Denk hierbij aan verschillende
outdoor activiteiten, trend- en funsporten zoals: boomtopklimmen, YouFo, freerun en skateboarden. Wij gaan bijvoorbeeld ook sporten in een
sportschool, turnhal en op de atletiekbaan.
Daarnaast is er ruimte voor kennismaking met en verdieping in de meer
traditionele sporten, zoals balspelen, racketspelen en zelfverdediging.
Wanneer je kiest voor het profiel Sport, krijg je de mogelijkheid om een
Sportklas T-shirt aan te schaffen. Dit is vrijblijvend: kosten hiervoor € 20 ,-

LO2 is een verdieping en verbreding op LO (verplicht vak voor alle
studenten). Tijdens LO2 ligt het accent op bewegen, organiseren en
gezondheid.

Wij vragen aan ouders een bijdragen van €90 voor het LO2 traject (dit is
voor leerjaar 3 en 4 samen). Daarnaast zal er een kledingpakket
aangeschaft moeten worden, €60 (voor schooljaar 2021-2022).

Binnen LO2 ga je ervaren wat het is om verder te studeren binnen de
sector sport, of dit bij jou past of niet. Verder bekijk je welke verschillende
opleidingen er mogelijk zijn binnen deze sector. LO2 is op mavo een 6de
vak en voor kader een extra (7de vak) en komt bovenop het rooster.
Leerlingen zullen tijdens de lessen LO2 zelf lesgeven, sportdagen
organiseren, BHV diploma behalen, scheidsrechters diploma en ook zullen
de studenten stage gaan lopen.
Behalve praktijk (2 uur) is er ook een theorieuur. Hier krijgen de leerlingen
anatomie, trainingsleer en andere vakken als voorbereiding en
kennismaking met het MBO.

Leerlingen die LO2 met succes gevolgd hebben en
een positief advies krijgen zijn direct toegelaten
binnen de opleiding Summa: Sport & Bewegen
(niveau 3/4). Maximaal 10 leerlingen per schooljaar.
Bij het advies wordt niet alleen naar de prestatie tijdens de praktijk en
theorie vakken van LO2 meegekeken ook moet de leerling aan de eisen
voldoen voor de vakken NL, ENG en WI. Verder zullen ook de
competenties ( o.a. samenwerken, presenteren, afspraken nakomen)
hierin meegenomen worden.

· Cijfer voor LO klas 2 minimaal een 7,0
· Positief advies van je docent LO
· Positieve toelatingstest
· Werkhouding die bij alle vakken voldoende is
· Cijfers rekenen, Nederlands en Engels voldoende

Het Nuenens College is sportief georiënteerd. In leerjaar 2 en 3 is het
mogelijk om mee te gaan met het winterkamp, zo kun je leren skiën en/of
snowboarden. We hebben verschillende sporten waarbij we het opnemen
tegen verschillende scholen in de regio tijdens Olympic Moves. Jaarlijks is
er voor leerjaar 1 t/m 3 een sportdag, welke georganiseerd wordt door de
LO2 leerlingen.
In de bovenbouw basis en kader ga je vier keuze vakken volgen. Je hebt
dan de mogelijkheid om het keuzevak Bewegen en Recreatie te kiezen.

s.briede@nuenenscollege.nl

