HELEN
PARKHURST
TOPSPORT TALENTSCHOOL

Wat is een Topsport Talent School?


Een Topsport Talentschool is een school met een
speciale licentie, uitgegeven door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee
heeft het Helen Parkhurst toestemming om jonge
en talentvolle sporters, wettelijk geregelde, extra
faciliteiten aan te bieden om een diploma te
halen naast alle trainingsarbeid.



Om gebruik te kunnen maken van extra
faciliteiten heeft een leerling een topsportstatus
nodig.

Een topsport status, wat is dat en hoe
kom je daar aan?


Wij werken met leerlingen die een
topsportstatus hebben. We onderscheiden
twee soorten topsport status. Er is een
regionale status genaamd de FT-status en
een landelijke status ofwel LOOT-status.


De LOOT status wordt afgegeven door
NOC/NSF en is een landelijk erkende status.



Je kunt een LOOT status krijgen wanneer je
voldoet aan de talentprofielen van het
NOC/NSF. Hoe dat is geregeld is per sport
verschillend.


Trainen bij een RTC



Deel uit maken van een Nederlands jeugdteam



Deel uit maken van een Nederlandse selectie



De FT-status is een regionale status, niet
erkend door NOC/NSF, maar biedt wel
bepaalde faciliteiten.
 Deze

status is voor sporters die laten zien
dat ze talent hebben, maar nog niet in
aanmerking komen voor de LOOT status.
 Deze

status kan door de sporter zelf
worden aangevraagd bij Topsport
Flevoland.

De verschillen
LOOT-status


Recht op vermindering
van onderwijstijd. Een les
die vanwege trainingen of
toernooi niet kan worden
gevolgd hoeft niet te
worden ingehaald. De
vermindering van
onderwijstijd kan oplopen
tot 20%

Flevo Talentstatus


Geen recht op
vermindering van
onderwijstijd. Lessen die
worden gemist moeten op
één of andere manier
worden ingehaald.
Wanneer die mogelijkheid
er niet is zal de sporter op
bepaalde momenten niet
kunnen trainen.

LOOT-status


Ontheffing van vakken. Wie een
LOOT-status heeft kan ontheffing van
vakken aanvragen.



Onderbouw: Lichamelijke opvoeding.



Bovenbouw MAVO: LO,
maatschappijleer, één van de vakken
uit beeldende vorming, muziek,
dans, drama



Bovenbouw HAVO: LO, CKV,
Maatschappijleer.



Bovenbouw VWO: LO, CKV,
Maatschappijleer en algemene
natuurwetenschappen.



Voor zowel HAVO als VWO geldt dat
er in speciale gevallen kan worden
besloten ontheffing te verlenen voor
het keuze-profielvak of het keuzeexamenvak in de bovenbouw.

Flevo Talentstatus


Geen ontheffing van vakken mogelijk
bij een FT status

LOOT-status


De LOOT-leerling mag een
toets verplaatsen naar
een ander moment
wanneer dat nodig is in
verband met spreiding en
planning in overleg met
de begeleider en
betreffende docent.
Verplaatsen van toetsen
tijdens toets weken is niet
wenselijk en kan alleen in
bijzondere
omstandigheden.

Flevo Talentstatus


Verplaatsen van toetsen is
beperkt mogelijk voor
leerlingen met een FT
status en heeft met name
betrekking op toetsen die
worden gemist tijdens
momenten waarop wordt
getraind. Andere gevallen
zijn een uitzondering.
Toetsen die tijdens de
toets weken moeten
worden gemaakt kunnen
niet worden verplaatst.

LOOT-status


Bij een LOOT status heeft
de leerling recht op verlof
voor toernooien,
trainingsstages en andere
topsport gerelateerde
activiteiten.

Flevo Talentstatus


Verlof moet via de
officiële weg worden
aangevraagd bij een FT
status en kan worden
toegekend afhankelijk van
schoolresultaten, gedrag,
absentie en dergelijke.
Het aantal dagen dat
verlof kan worden
verleend is zeer beperkt
en wijkt niet af van de
regelingen die bestaan
voor reguliere leerlingen.

LOOT-status


Mogelijkheid een gespreid
examen aan te vragen. Bij
een gespreid examen
wordt het examen
verdeeld over een periode
van twee jaar waarbij de
leerling beide jaren recht
heeft op 1 herkansing.

Flevo Talentstatus


Gespreid examen niet
mogelijk.

Elke sporter zijn eigen begeleider


Op het HP krijgen de sporters een eigen begeleider die
regelmatig met ze in gesprek gaat.


Doelstellingen, voortgang en evaluatie.



Hulp bij plannen.



Roosteraanpassingen.



Hulp bij verplaatsen van toetsen.



Hulp bij verlof.



Contact met ouders en mentor wanneer dat nodig is.



Afwikkelen ontheffingen en gespreid examen.

De topsportbegeleider is niet je mentor


Elke sporter heeft ook een mentor. Voor schoolse zaken ga
je naar de mentor. De topsportbegeleider gaat over de
combinatie school en sport.

De duale carrière


Topsport en school combineren is niet eenvoudig.


Goed presteren op twee vlakken.



Minder tijd en veel te doen.



Mijn vriendjes kunnen lekker buiten spelen.



Zelfstandig werken, leren en regelen.

De autonome topsporter


Wij stellen ons in de begeleiding van topsporters ten doel
de regulatieve vaardigheden van de sporters zodanig te
versterken dat de sporter na verloop van tijd zonder
tussenkomst (maar wel met medeweten) van de
begeleider zijn of haar schoolcarrière kan doorlopen.



De topsporter leert zijn of haar netwerk voor de juiste
zaken in te schakelen.



De topsporter neemt dit mee in zijn of haar
maatschappelijke carrière.

Topsportcontract


Elke sporter die bij ons in de
begeleiding komt tekent een
topsportcontract.



Bij een contract hoort dat er dingen zijn
waar jij op kunt rekenen, maar dat
geldt andersom ook. Wanneer dat niet
lekker loopt, dan gaan we met elkaar in
gesprek.



Meestal gaat het dan om dingen waar je
helemaal geen talent voor nodig hebt.

Samenwerking


Helen Parkhurst en Echnaton samen één Topsport Talentschool.



Er zijn nauwe contacten met:

Organisatie








Helen Parkhurst heeft 99
topsporters op school waarvan 69
sporters een LOOT status hebben.
Zeven medewerkers actief met
coördinatie en begeleiding van
topsporters.
Ondersteuning vanuit het MT.
Portefeuillehouder LOOT: Joey
Willemsen.
Ondersteuning vanuit
roostermaker, absentie- en
leerlingadministratie en ICT.



Coördinator topsport: Jaap van ‘t Hoff
(tevens begeleider)



Topsportbegeleiders:


Ingrid Peters



Dennis van Hinte



Jeroen Baks



Olaf Ramge



Joey Willemsen



Astrid Wolke

En vooral niet te vergeten, de ondersteuning van al die geweldige
vakdocenten die keer op keer weer bereid zijn om mee te werken wanneer
een leerling bij een andere groep les moet gaan volgen of een toets op een
ander moment gaan maken

Topsportbijdrage


Voor de begeleiding van
topsporters vragen we een
bijdrage van de ouders. Een
LOOT leerling betaalt jaarlijks €
125,- en een FT-leerling betaalt
jaarlijks € 75,-.

Meer informatie
Op de homepage van onze site vindt u
het logo naast deze tekst. Wanneer u
daarop klikt komt u op een pagina
waar u het volgende kunt vinden.
 Link naar Topsport Flevoland
 Link naar de site van stichting loot
voor meer informatie over de
LOOT status
 Mijn emailadres voor het geval u
vragen heeft.
 Daarnaast veel van de informatie die
u net heeft gekregen.


