Topsport op het Stedelijk Dalton Lyceum
Op het Stedelijk Dalton Lyceum kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen. Zo ook op sportief
gebied! Ben je op sportief gebied een (aanstormend) talent én wil je dit op een goede manier
combineren met school dan biedt SDL jou deze mogelijkheid. Het combineren van (top) sport en
onderwijs is namelijk een vak apart. Zowel sportief als op het gebied van onderwijs worden er
dingen van je verwacht waaraan je moet voldoen. Dit maakt het soms lastig om de juiste keuzes te maken. Gelukkig hoef je bij ons niet te kiezen. Het SDL heeft de ambitie om een Topsporttalentschool (TTS) te worden in de nabije toekomst. Mede hierdoor kan je met jouw topsportprogramma sporten en studeren tegelijk combineren. Wij kunnen namelijk een passend
rooster samenstellen zodat je trainingen of wedstrijden kan combineren met de lessen op
school. Daarnaast heb je ook een eigen topsportmentor die jou begeleidt, mag je toetsen op
een ander moment maken wanneer je moet sporten en kan je gebruik maken van een speciale
studieruimte wanneer je even rustig aan je schoolwerk wilt werken.
Wat houdt topsport en onderwijs nou precies in op het Stedelijk Dalton Lyceum?
Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters
de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de
brugklas is het al mogelijk om gebruik te maken van de specifieke faciliteiten. Verder is het mogelijk om gedurende jouw hele schoolcarrière gebruik te maken van deze faciliteiten zolang je
over een sportstatus beschikt of een talentsporter bent bij ons op school. Zo mag een leerling
gespreid examen doen waardoor de druk op school verdeeld wordt en er meer tijd overblijft
voor sport. Op die manier kan je er alles uit halen op school-en sportgebied! Voorbeelden van
andere faciliteiten kunnen zijn:
•
In drukke periodes aanpassing van de hoeveelheid huiswerk
•
In tussenuren studeren onder begeleiding in een speciale studieruimte
•
Verlof voor trainingen en wedstrijden
•
Begeleiding bij het inhalen van de leerstof en/of huiswerk per e-mail
•
Aanpassing van de periodes van schoolexamens

Wanneer kan je in aanmerking komen voor het topsporttalentprograma?
Om deel te kunnen nemen aan het Topsporttalentprogramma moet je geregistreerd staan in de
database van het NOC*NSF. Dit betekent dat de bond van jouw sport je een officiële status
heeft toegekend als belofte, nationaal talent of internationaal talent. Wanneer je vervolgens bij
ons op school komt, volgt er een gesprek met jou en je ouders en wordt er kennisgemaakt met
je begeleider op school. Deze begeleider is er voor jou en helpt je bij de faciliteiten die je kan
krijgen als (top)sporttalent.
Het SDL werkt hierbij nauw samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport
(EVOT), de Regionale Training Centra (RTC) en de gemeente Dordrecht (DordtSport.nl).
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij ons op school? Neem gerust contact op met de heer
Vogelaar (topsportcoördinator): m.vogelaar@dalton-dordrecht.nl

