
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 8 oktober 2019 

Betreft: Sportoriëntatie Sport & Bewegen 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Jaarlijks wordt aan alle leerlingen van de eindexamenklassen ‘Sportoriëntatie’ aangeboden tijdens 
de lessen Sport & Bewegen. Daarover geven we u graag wat informatie.  
 
Sportoriëntatie is een programma dat bestaat uit 4 blokken van 3 weken, met elke week 2 lesuren. 
Iedere leerling kiest 4 sporten uit een groot aanbod van verschillende sporten zoals bijvoorbeeld 
fitness, squash, mountainbiken, klimmen, kickboksen en golf. De bedoeling is de leerlingen in 
aanraking te brengen met sporten die in het normale schoolprogramma niet aan bod komen, maar 
die later na school voor hen heel interessant kunnen zijn. 
De leerlingen hebben zich digitaal ingeschreven voor het programma. De sportoriëntatie is reeds 
gestart in week 38.  
 
Voor de sportoriëntatie geldt een 100 % aanwezigheidsplicht. Indien een leerling afwezig is tijdens 
een of meerdere lessen sportoriëntatie, bepaalt de docent Sport & Bewegen hoe de tijd ingehaald 
moet worden. Dit kan door middel van een aangepast programma of een vervangende opdracht. 
Het programma sportoriëntatie moet met minstens een “voldoende” afgesloten worden.  
 
De totale kosten bedragen maximaal € 15,- per leerling, afhankelijk van de keuze die gemaakt 
wordt. Aan een aantal activiteiten die binnen ons eigen sportgebouw aangeboden worden, zijn 
geen extra kosten verbonden.  
Het bedrag van € 15,- is opgenomen in het overzicht van de ouderbijdrage. De oudergeleding van 
de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde 
bijdragen. U krijgt binnenkort voor de betaling een nota thuisgestuurd.  
 
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de heer J.H.J. van Beek, docent 
Sport & Bewegen, bee@sgweredi.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
S.M. (Sietse) Hoogeboom  
Manager onderwijs 
 
 
 
 
 
 
Bent u benieuwd naar de activiteiten van Were Di ? Kijk dan op onze site www.weredi.nl en/of de Were 
Di Facebookpagina https://www.facebook.com/sgweredi.nl/ 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 
in 5-havo en 6-vwo 
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