/ TOPSPORTERS
WELKOM OP
HELEN PARKHURST/

Wie weet schitter jij al op een sportpodium of ga je dat
doen in de nabije toekomst. Helen Parkhurst heeft al
veel sporthelden begeleid. Windsurfster Lilian de Geus
was een bekende op de Olympische Spelen in Rio en
behaalde een mooie vierde plaats. Bo Kramer zat in
het Nederlandse team voor de Paralympische spelen in
Rio (rolstoelbasketbal) en heeft zelfs een bronzen plak
mee naar huis mogen nemen. Voetballer Mike van der
Hoorn heeft een transfer van Ajax naar Swansea City
gemaakt en Niki Wories (kunstschaatsen) presteert niet
alleen geweldig op EK en WK maar gaat ook naar de
winterspelen over twee jaar. Maar er zijn er zoveel meer
na ruim 15 jaar topsport talent begeleiding op Helen
Parkhurst. Jim Ploeger, Nederlandse honkballer, is recent
Europees kampioen geworden.
Turnster Yara Hazelaar: ‘Ik zit nu in de vierde klas havo
en ik heb eigenlijk maar twee dagen per week en in
het weekend tijd voor huiswerk. Gelukkig zit ik op een
daltonschool, dan kan ik daltonuren gebruiken om alle
vakken bij te houden. En ik leer goed plannen. Ik heb ook
nog tijd voor vrienden.’

Helen Parkhurst heeft al
veel sporthelden begeleid.
Kijk ook eens wat er
voor jou mogelijk is.

Triatleet Joyce Caro: ‘Ik zat vorig jaar in het examenjaar
in van het Technasium van Helen Parkhurst, een Topsport Talentschool waar sporttalenten onderwijs en
topsport combineren. Het was pittig met zestien
trainingsuren per week, maar ik heb het gehaald en
ik heb nu een vwo-diploma.’
Voorbeelden van leerlingen die op Helen Parkhurst
school en topsport combineren. Dat zijn er jaarlijks
ongeveer zeventig. Het zijn niet alleen landelijke erkende
LOOT talenten maar ook regionale toppers met een
Flevoland Talent status. Aangepaste lesroosters, vrijstelling van vakken en onderwijsprogramma’s, opnemen
van vrije dagen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het doen van gespreid examen behoren
tot de mogelijkheden. Deze faciliteiten verschillen per
status maar omdat wij als daltonschool veel aandacht
besteden aan zelfstandig en samenwerkend leren, is het
leveren van maatwerk een bekend en bewezen gegeven.
De school verwacht van jou als topsporter dan wel een
actieve houding, gezonde werkdiscipline en veel eigen
initiatief en verantwoordelijkheid.

Wij, de topsportcoördinator en de topsporttalentbegeleiders, werken nauw samen met de coördinator en
de begeleiders op het Echnaton. Echnaton neemt ook
topsportleerlingen aan en biedt ook de LOOT faciliteiten.
Vroeger was er op Helen Parkhurst alleen topsportbegeleiding voor leerlingen uit de havo en vwo bovenbouw.
Nu begeleiden wij ook leerlingen in de onderbouw.
Soms weten leerlingen zelf niet dat ze als talent aangemerkt zijn door de sportbonden en daardoor zichtbaar
in de landelijke database. Toch eens een aanrader om
te zien wat er voor jou mogelijk is. Topsporters met een
zogeheten IT (Internationale Status), NT (Nationale
status) of een Belofte status van de sportbond en het
Olympisch Netwerk mogen wij aangepast onderwijs
aanbieden. Er bestaat dus ook een topsportpas met
de FT-status (Flevo Talent). Deze leerlingen zijn geen
topsportleerlingen, maar komen in aanmerking voor een
alternatieve status en bijbehorende faciliteiten en begeleiding. Een topsportleerling betaalt jaarlijks € 125,- en
een FT-leerling betaalt jaarlijks € 75,-.
Meer informatie bij de topsportcoördinator van de
school, Jaap van ’t Hoff, j.vanthoff@helenpark.nl, of op:
• www.topsporttalentschool.nl
• www.topsportflevoland.nl.
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