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Beste ouders 
Beste leerling 

We zijn blij te mogen vernemen dat uw zoon/dochter interesse heeft in één van onze sportrichtingen 
(sportwetenschappen of lichamelijke opvoeding en sport). 

Indien uw zoon/dochter start in het derde jaar is er geen basisniveau vereist. Alle sportvakken bouwen op vanaf 
de start van het schooljaar. Wel is een algemene sportieve interesse en een brede sportieve aanleg vereist. 

Wanneer uw zoon/dochter start in het vierde of vijfde jaar ligt de situatie natuurlijk anders. De klas waarin uw 
zoon/dochter terechtkomt heeft al één of twee jaren les gehad in de sportvakken. 

Om uw zoon/dochter toch enig idee te geven waar hij/zij aan zou starten, organiseren we sportproeven. De 
proeven in bijlage beschreven komen niet overeen met het niveau dat iemand zou hebben als hij/zij het derde 
jaar in één van beide richtingen gevolgd zou hebben. Dit geeft enkel aan of iemand, mits extra oefening en 
begeleiding, in staat is om de achterstand ten opzichte van de andere leerlingen in te halen.  

Op basis van de resultaten van deze proeven zullen de sportleerkrachten een advies formuleren. U krijgt dit 
advies schriftelijk, uiterlijk enkele dagen na de proeven. Het resultaat van deze proeven is niet bindend, maar 
kan wel de mogelijkheid bieden om eventuele achterstanden te signaleren die dan (bv. in de vakantie) al 
gedeeltelijk kunnen worden weggewerkt.  

Data: de proeven kunnen op 1 juli of 29 augustus  (telkens van 9u tot 12u) afgelegd worden (voorkeur 1 juli). 

Locatie: in juli starten we de proeven op onze school. Het einde is voorzien aan het zwembad (Lostraat 48). In 
augustus starten en eindigen de proeven op onze school (geen zwemproeven omwille van onderhoud van het 
zwembad). 

Benodigdheden: sportkledij voor buiten (loopschoenen) en binnen (zuivere binnenschoenen), douchegerief, 
voldoende drinken en eten (de snelle opeenvolging van proeven vraagt veel energie). Enkel in juli: zwemkledij, 
zwembrilletje. Let op: u dient er voor te zorgen dat uw zoon/dochter zelf de verplaatsing naar het zwembad 
kan maken (rond 11 uur;  met de wagen of de fiets). 

Inschrijven:  om een idee te hebben van het aantal deelnemers vragen we u op voorhand in te schrijven via een 
mail naar hendrik.willems@heilig-hartcollege.be 

Bij een eventuele achterstand zijn de vakleerkrachten natuurlijk bereid om (waar mogelijk) uw zoon of dochter 
te ondersteunen om deze achterstand weg te werken. 

Vriendelijke en sportieve groeten 

De sportleerkrachten  
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