INFORMATIEAVONDEN 2018
De informatieavonden van de school
hebben een apart programma voor
ouders en leerlingen van groep 7 en 8.
Dat begint om 19.00 uur. U wordt
verzocht op tijd aanwezig te zijn.
De avonden zijn ongeveer om 21.00
uur afgelopen.

Maandag 5 februari

Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo
Burg. Stulemeijerlaan 24
4611 EG Bergen op Zoom
t 0164-242150
f 0164-256534
e info@rsgrijks.nl
w www.rsgrijks.nl

Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.
aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari
gemeente Steenbergen,
gemeente Tholen e.o.
aanvang 19.00 uur

INFORMATIEAVOND
(TOP)SPORTTALENTEN
Dinsdag 30 januari 2018
aanvang 19.00 uur

TOPSPORT
TALENTKLASSEN

‘T RIJKS TOPSPORT TALENTKLASSEN
TENNIS / VOETBAL MEISJES / VOETBAL RBC / HANDBAL
ZWEMMEN / WATERPOLO / ATLETIEK
STUDEREN EN TOPSPORT OP ‘T RIJKS
Wil je je favoriete sport op niveau blijven beoefenen en zonder oponthoud je diploma halen? Op ‘t
Rijks is dat mogelijk! Wij bieden een opleidingen op mavo-, havo- of vwo-niveau met de mogelijkheid
om extra te trainen onder schooltijd.
Momenteel zijn er op onze school Topsport Talentklassen voor, tennis, voetbal meisjes, voetbal
RBC jongens, zwemmen, handbal en atletiek. Deze klassen zijn wij gestart om jonge talentvolle
kinderen de kans te bieden om zich te ontwikkelen tot het allerhoogste niveau, onder schooltijd.
De trainingen zijn aanvullend op de gewone trainingen die een leerling al bij zijn of haar sportclub
of sportbond volgt. Per week zijn er maximaal twee blokken van twee lesuren training onder
schooltijd. De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers. Leerlingen uit de Topsport
Talentklassen worden naast de trainingen o.a. begeleid op het gebied van voeding, talentskills en
fysieke training.

VOORWAARDEN TOT TOELATING
Je moet lid zijn van een sportvereniging en je moet kunnen aantonen dat je talent hebt. Toelating
tot de Topsport Talentklassen gebeurt via selectie door de sportbond of gekwalificeerde
trainers. Er wordt gekeken of je voldoende niveau of mogelijkheden hebt om deze trainingen te
volgen. Specifieke informatie over de topsportaltentklassen kunt u krijgen tijdens de algemene
informatieavonden en op de website van ‘t Rijks. Een aparte voorlichtingsavond voor (Top)sport
Talenten vindt plaats op dinsdag 30 januari 2018. Op de reguliere informatieavonden kun je
kennismaken met de school in het algemeen. Kosten voor de Topsport Talentklas zijn € 160,- per
jaar. Voor sommige Topsport Talentklassen kan de bijdrage hoger uitvallen.

’N ACCENT OP IEDERS TALENT

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN ÉÉN VAN
DE TOPSPORT TALENTKLASSEN?
Meld je dan aan bij dhr. Fokke
email: mfokke@rsgrijks.nl
telefoon: 0164-242150
Het inschrijfformulier is te downloaden via de
website; www.rsgrijks.nl.

