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PERIODE 1  

SPORT 



 

PERIODE 1: LUCHT 
INLEIDING 
 
Welkom in de sportklas, zo noemen wij de talentstroom Sport op het Veurs Lyceum. 
De talentstroomlessen vinden plaats op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30. Je zit dan 
niet in je eigen klas, maar in een groep waarin leerlingen uit alle brugklassen zitten.  
In de talentstroom Sport proberen we te werken aan verschillende vaardigheden die we 
skills noemen. Samenwerking, creativiteit. fair-play en communicatie zijn van dat soort 
skills. 
De talentstroomlessen zijn lessen, waar ook dezelfde regels gelden als in een gewone 
gymles. De activiteiten in de sportklas zijn wel anders dan die in de gewone gymles. Er 
zullen lessen buiten school plaatsvinden en soms komt er ook expert training geven in 
zijn tak van sport. 
In de talenstroom sport word je ook beoordeeld op de 21st century skills. Dat zijn 
vaardigheden die in de huidige tijd ook echt belangrijk zijn. Het gaat dan om 
Samenwerken, communicatie, ICT-vaardigheden, sociale en culturele vaardigheden, 
creativiteit, kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen. We vinden inzet 
ook erg belangrijk, en dat kan je alleen laten zien als je deelneemt aan de lessen. Per 
periode wordt je op 3 vaardigheden beoordeeld. Je krijgt uiteindelijk een cijfer op je 
rapport, dat meetelt in de overgangsnormering. 
 
Daarnaast is het de bedoeling dat jullie een (s)portfolio bijhouden, waarin je de 
activiteiten die je in een talentstroom hebt gedaan bewaart, dit zodat je na verloop van tijd 
een mooi overzicht hebt wat je in de sportklas gedaan hebt. Je krijgt met je rapport een 
certificaat mee waarop staat of je de aangeboden onderdelen naar behoren hebt gedaan. 
Omdat we 3 talentstroomgroepen sport hebben, zullen er per periode 3 blokken 
aangeboden worden van ongeveer 3 lessen. Iedere groep zal dus een andere activiteit 
hebben op hetzelfde moment. Dat betekend dat je goed in de gaten moet houden waar 
en van wie je op donderdagmiddag les hebt. 
We zullen proberen om de afspraken helder voor jullie in deze reader te hebben. 
 
Veel plezier, 
Docenten Talenstroom Sport 



 

21st CENTURY SKILLS 
 
Zoals net verteld word je in de talentstromen beoordeeld op de 21st Century Skills. Om je 
een beetje een idee te geven welke verwachtingen wij dan van je hebben bij deze een 
overzicht. 
 
Per periode krijg je 3 of 4 onderdelen een aantal lessen achter elkaar aangeboden. Per 
onderdeel kunnen 1 of 2 van deze skills centraal staan en worden deze ook gebruikt om 
je te beoordelen. Soms zal dat zijn doordat je een opdracht moet maken en inleveren, 
soms kunnen deze vaardigheden binnen het bewegen goed beoordeeld worden.  
 
De skills die in periode 1 centraal staan zijn: 
Samenwerken, sociaal culturele vaardigheden en communiceren. 
 
Daarnaast wordt er door jouw aan het einde van de periode, een digitaal een vragenlijst 
ingevuld. Daarin kun je aangeven hoe je bepaalde skills verbeterd hebt, wat je van jouw 
eigen presteren in de talentstroom lessen vond en waarom. En hoe je de onderdelen 
ervaren hebt. Hoe je deze lijst invult wordt ook meengenomen in de beoordeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SPORTKLASTENUE 
In de brugklas krijg je als leerling van de talentstroom Sport in een van de eerste weken 
het sportklastenue uitgereikt. 
Dit wordt gedaan nadat er eerst is ingepast en wordt voor elke leerling het tenue besteld.  
Het is handig om je kleding te merken, zodat je zeker weet dat het shirt en het broekje 
van jouw zijn. Een goede plaats om dat te doen is het witte label, wat aan de binnenkant 
van zowel het shirt als het broekje zit. 
Het tenue bestaat uit een  

1. Blauw sportshirt 
2. Zwart  sportbroekje 

Het sportshirt is bedruk en moet binnenstebuiten gewassen worden op max . 30°C. De 
bedrukking kan niet gestreken worden! 
Neem het sportklastenue regelmatig mee naar huis om te laten wassen. 
Je bent verplicht om tijdens de talentstroomlessen het sportklastenue te dragen. Tenzij 
dat niet anders kan (zoals tijdens het zwemmen) of als de weersomstandigheden 
dusdanig zijn dan warmere kleding prettiger is. 
Ben je het sportklastenue kwijt geraakt kun je voor €27,50 een nieuw tenue kopen bij 
Mevr. Hesseling. Er is geen garantie dat jouw gewenste maat dan nog wel beschikbaar 
is. 
 

STAMDOCENT 
Iedere groep heeft een stamdocent die als eerste aanspreekpunt voor de betreffende 
groep is. Maar uiteraard is het mogelijk dat er een andere LO-docent voor de groep staat 
om de les te verzorgen / begeleiden. 
 
Stamdocenten per groep: 
Groep 1B1tsp:  Mevr. A. De Bruin 
Groep 1B2tsp:  Mevr. X. Hesseling 
Groep 1B3tsp:  Dhr. D. Zancada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VRAGENLIJST TALENTSTROOM SPORT KLAS 1 
  
 
 
Naam:  j/m 

Geboortedatum:  
 
Welke sport(en) beoefen je zelf? 

 
 

Bij welke vereniging(en) ben je lid? In welk team speel je? Op welke positie? 

 
 

Hoeveel uur per week besteed je aan deze sport(en)? 

 
 

Wat vind je belangrijk bij het beoefenen van sport? 

 
 
 

In welke sport(en) wil je jezelf nog verbeteren? 

 
 
 

Wat wil je, naast het bewegen, nog meer leren in de talentstroom Sport? 

 
 
 

Het kan wel eens voorkomen dat je in de avond of in het weekend aan een activiteit moet 
deelnemen of bijwonen. Ben je daartoe bereid en wat vind je daarvan? 

 
 

Ben je in het bezit van een zwemdiploma(‘s), Zo ja, welke? 

 
 
 
  



 

Bij de volgende vragen moet je een cijfer omcirkelen. 
 
1. Wanneer ik een beweging nog niet goed kan, ga ik meer oefenen om mezelf      te 
verbeteren. 

  Absoluut niet 1        2        3       4          5  Absoluut wel 

Leg uit, waarom wel / niet? 
 
 
 
2. Wanneer iemand na de groepsuitleg de regels nog niet kent, dan leg ik de regels nog 
een keer uit. 

  Absoluut niet 1        2        3       4          5  Absoluut wel 

Leg uit, waarom wel / niet? 
 
 
 
3. Ik vind het belangrijk om me aan te passen aan het niveau van de ander. 

  Absoluut niet 1        2        3       4          5  Absoluut wel 

Leg uit, waarom wel / niet? 
 
 
 
4. Wanneer ik een aanwijzing krijg, wil ik weten wat ik moet aanpassen om mezelf te 
verbeteren. 

  Absoluut niet 1        2        3       4          5  Absoluut wel 

Leg uit, waarom wel / niet? 
 
 
 
5. Welke verwachtingen heb jij van de Talentstroom Sport  op het Veurs Lyceum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PERIODE 1: LUCHT 
 
In de sportklas proberen we net als in de andere talentstromen te werken aan een 
bepaald thema. In periode 1 staat het thema lucht centraal. 
In sport is het element lucht van grote invloed. Soms heb je lucht nodig anders kom je 
niet vooruit, zoals de wind bij het zeilen. Soms is lucht vervelend, vooral als je op de fiets 
zit en je tegen de wind in moet fietsen. Soms heeft je lichaam lucht nodig, dat doe je door 
adem te halen, maar wat als je in het water bent en je je snel wil verplaatsen. En in 
spelsporten moet je de bal of een ander object door de lucht verplaatsen om snel te 
kunnen scoren. 
 
Kortom in de sport speelt het element “lucht” een grote ro;. 
In periode 1 krijg je drie verschillende sporten aangeboden in een blok van 3 lessen 
achter elkaar. 

1. Zwemmen 
2. Wielrennen 
3. Tafeltennis 

 
  



 

1 ZWEMMEN 

 
Locatie:  Zwembad de Fluit 
Adres:  Fluitpolderplein 1 Leidschendam 
Verzamelen:  12.55 vòòr de deur zwemmbad!, wachten op docent. 
Docent:  Dhr. D. Zancada (Zan) 
Deelname:  zwemdiploma is verplicht 
Beoordeling: Inleveren opdracht en inzet 
  
Afspraken:    
 
- Zwemspullen zijn verplicht 
- Neem geen waardevolle spullen mee (neem €0,50 mee voor een locker, dat krijg je na 
afloop terug) 
- Geen boxershort / onderbroek onder je zwembroek, maar een gewone zwembroek. 
- Niet eten en drinken in zwembad 
- Indien je een blessure hebt of door andere omstandigheden niet deel kunt nemen ben je 
gewoon aanwezig en lever je voor aanvang van de les een briefje van je ouders in. 
- Indien je niet in het bezit bent van een zwemdiploma wordt je ingedeeld in een andere 
module. 
- Niet rennen in het zwembad. 
Lesinhoud: 
 
Tijdens de zwemlessen zal er geprobeerd worden op een speelse manier kennis te 
maken met wedstrijd-zwemslagen. Zo zullen borstcrawl, schoolslag en rugcrawl bod 
komen. Maar ook de start en de keerpunten en de momenten van ademhalen zullen ook 
aandachtspunten in deze lessen zijn. 
Uiteraard zal er op verschillende manieren wedstrijdjes tegen elkaar gedaan worden.  
 
21st century skill-opdracht 
De skill die bij het zwemmen centraal staat is Digitale geletterdheid. Met gebruik van een 
videocamera die onder water de gebruiken is. Er zullen groepjes gemaakt worden, 
waarbij onder water opnames van de verschillende technieken gemaakt worden. Als 
opdracht moet de groep de verschillende slagen opnemen en benoemen waar de 
stuwing en het moment van ademhaling zit. 
Sociale culturele vaardigheden: Er blijkt een enorm niveauverschil te zijn in de 
beheersing van zwemtechnieken. Hoe gaat een groep hier mee om. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2 WIELRENNEN 

 
Locatie:   Parkeerplaats RKAVV 
Verzameltijdstip: 12.55 op RKAVV (daar omkleden) 
Docent:   Mevr. X. Hesseling (Hes) / Mevr. A. De Bruin 
Clinic-docent:  Dhr. P. Zwanenburg van Bikecontrol 
Beoordeling:  Cijfer voor het waaierrijden en inzet 
Kleding:  Hou rekening met de weersomstandigheden! Gaat bij regen door. 
 
Afspraken:    
 
Je krijgt een racefiets te leen, doe er wel voorzichtig mee (heb je er zelf een, mag je die 
uiteraard ook meenemen) 
Heb je een fietshelm, en fietshandschoentjes is het handig om die zelf mee te nemen, 
heb je die niet, krijg je ook die in bruikleen 
Het veiligheidsmateriaal is verplicht te dragen! 
Als er eventueel ook op de openbare weg gereden gaat worden, wordt er van je verwacht 
dat je alle instructie goed opvolgt. 
Indien je een blessure hebt of door andere omstandigheden niet deel kunt nemen ben je 
gewoonaanwezig en lever je voor aanvang van de les een briefje van je ouders in. 
 
Lesinhoud: 
 
Tijdens de wielrenlessen word je geleerd dat wielrennen meer is dan alleen maar hard 
fietsen. De veiligheidsaspecten van het wielrennen, zoals fietsafstelling en 
lichaamsbescherming staan centraal in de eerste les. Maar zeker ook fietstechnieken 
zullen aan bod komen. Hoe je de bocht door moet, waar je naar met kijken. In het vervolg 
van de lessenreeks komt het samenwerken en elkaar uit de wind kan rijden door middel 
van peloton- rijden, om de hoek kijken. Mocht de groep er aan toe zijn, zal er geprobeerd 
worden een heuse toertocht te gaan rijden. 
21st century skill-opdracht 
Samenwerken en communicatie staan centraal bij het wielrennen. Als je in een grote 
groep (een peloton) moet je rekening met elkaar houden om veilig te kunnen fietsen. Je 
zal elkaar moeten waarschuwen als er tegenliggers of verkeer van achter een peloton 
nadert. Maar het mooie aan wielrennen is, dat je door goed samen te werken met elkaar 
het elkaar ook makkelijker kunt maken. Je kunt zo gaan fietsen dat je elkaar uit de wind 
houdt. Dit waaierrijden wordt vaak ook bij een ploegentijdrit gebruikt, of om een goede 
sprinter voor in het peloton te krijgen om die in en massasprint in een goede positie te 
krijgen. 
Hoe goed jullie in een groepje kunnen samenwerken door steeds de koppositie over te 
nemen wordt beoordeeld. 
Leuke links: 
http://www.rideforhope.nl/peloton-fietsen-fietsregels-en-signalen.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AqnCmbpXsks 
 
 

 



 

3 TAFELTENNIS 
Locatie:    Sporthal de Fluit 
Verzameltijdstip: 13.00 bij de achteringang 
Docent:   Mevr. A. de Bruin / Mevr. X. Hesseling 
Beoordeling:   Inzet tijdens lessen en bijhouden toernooischema 
  
Afspraken:    
- Zaalkleding mee (zaalschoenen!) 
- Indien je een blessure hebt of door andere omstandigheden niet deel kunt nemen ben je 
gewoon aanwezig en lever je voor aanvang van de les een briefje van je ouders in. 
 
Lesinhoud: 
Tijdens de tafeltennislessen zal de oorsprong van het tafeltennis behandeld worden. 
Uiteraard komen ook de basistechnieken als forehand, backhand en service aan bod. In 
kleine partijvormen zullen deze technieken worden toegepast.  En zullen we een les een 
klein toernooi spelen. 
21st century skill-opdracht: 
Probleem oplossend vermogen: Hoe weet je, hoe goed je het hebt gedaan als je tegen 
verschillende tegenstanders hebt gespeeld? Tijdens de laatste les moet je met het 
groepje op de baan een toernooischema bijhouden, om te bepalen wie het toernooi 
gewonnen heeft. 

 
  



 

SCHEMA 
In het onderstaande schema kun je vinden welke groep op welke datum welke les heeft. 
 

Datum 1Btsp1 (bru) 1Btsp2 (hes) 1Btsp3 (zan opmerking 

25 aug Introductie en inpassen sportklastenue 

1 sep Kennismaking 

8 sep Vervalt ivm brugklaskennismakingsdagen 

15 sep Tafeltennis Wielrennen Zwemmen  

22 sep Tafeltennis Wielrennen** Zwemmen  

29 sept Tafeltennis Wielrennen Zwemmen ***  

6 okt Zwemmen Tafeltennis Wielrennen  

13  okt Zwemmen Tafeltennis Wielrennen*  

Herfstvakantie 

27 okt Zwemmen *** Tafeltennis Wielrennen  

3 nov Wielrennen Zwemmen Tafeltennis  

10 nov Wielrennen** Zwemmen Tafeltennis  

17 nov Wielrennen Zwemmen*** Tafeltennis  

 
 
** beoordeling pelotonrijden wielrennen 
*** maken GoPro-filmpje zwemmen 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	   
 
 


