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 Het Vechtstede wil leerlingen met talent graag de ruimte geven om zich verder te kunnen 
 ontwikkelen. Leerlingen die buiten de schooluren aan hun talent op topniveau willen werken 
 kunnen dit doen via de topsportregeling. 

 Goede schoolprestaties zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
 topsportregeling. De schoolprestaties moeten ruim voldoende zijn. Er wordt van de leerling 
 een goede inzet op school verwacht en initiatief om gemiste stof in te halen. Indien aan deze 
 basisvoorwaarden niet wordt voldaan kan er geen aanspraak op de regeling worden 
 gemaakt. 

 Als een leerling gebruik wil maken van de regeling kan de leerling een verzoek indienen bij 
 de topsportcoördinatoren op school. Wanneer toegekend, biedt de topsportregeling de 
 leerling de mogelijkheid om huiswerk en toetsen te verplaatsen. De leerling kan in 
 uitzonderlijke gevallen verlof krijgen (bijvoorbeeld bij speciale kampioenschappen of 
 trainingsstages) om tijdens lestijd trainingen of oefensessies te volgen voor de 
 talentontwikkeling.  Leerlingen met een erkende NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus  kunnen 
 vanaf de bovenbouw ontheffingen krijgen voor bepaalde vakken. Voor meer informatie hierover 
 kunt u terecht op de website van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport 
 (  evot.nl  ). 

 Om een verzoek in te dienen bij de coördinatoren kan de leerling samen met ouders 
 dit formulier  invullen. 

 De coördinatoren beoordelen de aanvraag van de leerling en brengen een advies uit aan de 
 schoolleiding. De schoolleiding neemt de uiteindelijke beslissing. Deze wordt besproken met 
 de betreffende leerling en ouders/ verzorgers. 

 Er worden afspraken gemaakt en betrokken docenten worden geïnformeerd. Om de 
 voortgang en status van de leerling in de gaten te houden wordt minimaal één keer per 
 periode een afspraak met de leerling gemaakt. 

 Het genomen besluit geldt maximaal voor het lopende schooljaar. Hierna volgt er een 
 evaluatiegesprek en wordt er een nieuw besluit genomen. Op ieder moment dat de leerling 
 niet voldoet aan de eerder genoemde basisvoorwaarden kan de regeling worden stopgezet. 
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 Procesbeschrijving aanvragen: 

 Aanvraag (top)sportstatus 

 Leerling dient een verzoek in bij de 
 sportcoördinator 

 ⬇ 
 De sportcoördinator beoordeelt het 
 verzoek en geeft een advies aan de 

 schoolleiding. 

 ⬇ 
 De schoolleiding keurt het verzoek 
 goed of af en koppelt dit terug aan 

 sportcoördinator. 

 ⬇ 
 De sportcoördinator koppelt het besluit 
 van de schoolleiding terug aan leerling 

 en indien nodig aan 
 absentieregistratie. 

 Aanvraag faciliteiten leerlingen met 
 (top)sportstatus 

 Leerling dient een verzoek in voor 
 bepaalde faciliteit bij de 

 sportcoördinator. 

 ⬇ 
 De sportcoördinator beoordeelt het 
 verzoek en geeft een advies aan de 

 betreffende afdelingsleider / 
 leerjaarcoördinator. 

 ⬇ 
 Schoolleiding keurt het verzoek goed 

 of af en koppelt dit terug aan 
 sportcoördinator. 

 ⬇ 
 Sportcoördinator koppelt het besluit 

 van de schoolleiding terug aan 
 leerling. 

 Aanvragen dienen jaarlijks opnieuw gedaan te worden. 




