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Thorbecke Voortgezet Onderwijs | Topsport Talentschool

Feyenoord Academy
Jongens | O12

Samenwerking
Plan voor de toekomst
Kernpunten
Sinds 1995 daadwerkelijk een samenwerking met Thorbecke
Leerling van nu, burgers van morgen
Opleiding tot (prof)voetballer op het hoogste niveau, met een diploma
Beloften
Teams O13 t/m O19

Samenwerking

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Onderwijsprogramma’s
Onderwijs vanuit:

Leren wat je kunt
Leren tot je het kunt
Leren voor je diploma
Leren doe je zelf

Niveau

Basisschool advies

Lesniveau

vwo-klas

vwo of havo/vwo

vwo-niveau

havo-klas

havo of mavo/havo

havo-niveau

mavo(/vmbo tl)-klas

theoretisch (of gemengd theoretisch)

mavo-niveau

vmbo-klas

vmbo basis en kader of kader/theoretisch

kader- en basis-niveau

Thorbecke Junior
vwo havo mavo
Soepele overstap naar voortgezet onderwijs

Meer tijd en meer kans om te kiezen

In eigen, veilige, warme omgeving voor leerjaar 1 + 2
Met een eigen studiecoach

Thorbecke Junior
vakken in leerjaar 1
Leerjaar 1
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Beeldende Vorming
Sport & Bewegen
+ leerjaar 2
Duits
Economie
Natuur/Scheikunde (Nask)

Thorbecke-uren (betekent échte keuzes maken), flexrooster:
-Tijd: leerling kiest ± 4 Thorbecke-uren in zijn rooster
-Inhoud: leerling kiest wat hij/zij gaat doen aan taken tijden de Thorbecke-uren
-Vorm: hoe werk je aan deze opdrachten?
Speciaal voor vwo:
Wetenschapsoriëntatie (projecten)
Voor alle leerlingen:
Mogelijkheid voor een extra uur Engels voor B2 First examen (voorheen
Cambridge First Certificate)

Vmbo voor Sport en Dans
basis kader
Gedegen ondersteuningsstructuur

Profiel: Dienst Verlening en Producten

Nieuwbouw

Gemengd toetsen en diplomeren
Meer tijd en meer kans om te kiezen

Prins Alexanderlaan
vakken in leerjaar 1
Leerjaar 1
Nederlands
Engels
Wiskunde
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Beeldende Vorming
Sport & Bewegen
+ leerjaar 2
Spaans (kader)

Thorbecke-uren (betekent échte keuzes maken), flexrooster:
-Tijd: leerling kiest ± 2 Thorbecke-uren in zijn rooster
-Inhoud: leerling kiest wat hij/zij gaat doen aan taken tijden de Thorbecke-uren
-Vorm: hoe werk je aan deze opdrachten?
Gemengd diplomeren
Vanaf de eerste klas vakken op een hoger niveau volgen en toetsen.
Realisatie van de nieuwbouw
Augustus 2023

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Begeleiding en Ondersteuning
Leerling – Ouder – School
Magister, nieuwsbulletins, social media
Doelgesprekken, 10-min.-gesprekken, informatieavonden
1e contactpersoon is de studiecoach / studiebegeleider
Lage drempel: studiecoach / studiebegeleider / docent / leerjaar coördinator

Leerlingbegeleiding
Eerstelijnsbegeleiding

Tweedelijnsbegeleiding

Ondersteuningscoördinator

Schoolmaatschappelijk werk

Dyslexie coach

Schoolverpleegkundige

Remedial teacher

Begeleider passend onderwijs

Onderwijs psycholoog
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Thorbecke Voortgezet Onderwijs Topsport
Maatwerk mogelijkheden
Topsport Talentscholen hebben van het Ministerie van OC&W een licentie gekregen die deze scholen het exclusieve recht geeft om af te
wijken van de normale onderwijs-regelgeving
Ontheffing van vakken
Vermindering van lestijd
§ Aangepast lesrooster
§ Trainen onder lestijd
§ Medewerking bijzonder verlof

Huiswerk en proefwerken
In overleg is het mogelijk toetsen
(PTO & PTA onderdelen) op andere
momenten of plekken buiten de
school af te nemen
Zie voor meer informatie m.b.t. de beleidsregeling
Topsport Talentschool
- www.evot.nl
- https://wetten.overheid.nl

De mogelijkheid om een of meer ontheffingen te verlenen
voor deelname aan een schoolvak. Dat betekent dat voor
een vak waarvoor een ontheffing verleend is, geen
prestatieresultaat noodzakelijk is.
§ Bijv. onderbouwprogramma: Sport & Bewegen (S&B)
§ Bijv. bovenbouwprogramma (vmbo t/m vwo) :
Lichamelijk Opvoeding (LO), Maatschappijleer,
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en/of keuzeexamenvak

Gespreid examen
De mogelijkheid om het eindexamen van de opleiding af te ronden
in meer dan één schooljaar

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Begeleiding Topsport Talentleerlingen
Studiebegeleidingsprogramma
§ Topsport Talentscholen hebben van het Ministerie van OCW een licentie gekregen die deze scholen het exclusieve recht geeft om af
te wijken van de normale onderwijs-regelgeving: Beleidsregeling Topsport Talentschool VO 2020
§ Op Thorbecke is een coördinator aangesteld die de supervisie heeft over het begeleidingsprogramma en Topsport Talent leerlingen
§ Van alle leerlingen is een digitaal dossier beschikbaar waarin zowel de school- als sportresultaten worden bijgehouden, zodat snel
gesignaleerd kan worden als er op één van beide fronten iets niet (of wel) goed loopt

Roosteraanpassingen (indien nodig)
Studiebegeleider
Ouders/verzorgers

Minimaal 3 gesprekken per jaar: Doel(en) gesprek, Voortgangsgesprek
en Evaluatiegesprek

Leerjaarcoördinator
Afdelingsleider
Ondersteuning

Combi school en sport zo vlekkeloos mogelijk later verlopen, bijv. hulp
bij plannen
Contact met ouders/verzorgers
Contact – waar nodig – contact met Feyenoord

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Viereenheid
Studiebegeleidingsprogramma
Thorbecke Voortgezet Onderwijs biedt een optimalisatie van
het secundaire onderwijsprogramma gecombineerd met een
intensieve opleiding en training in sport, met als doel het
behalen van een schooldiploma.
Ons studiebegeleidingsprogramma gaat uit van talent en
ontwikkeling, waar de leerlingen van nu, burgers van morgen
gestimuleerd en uitgedaagd worden in het creëren van een
eigen identiteit. Wij hen begeleiden in de voorbereiding op de
maatschappij.
”Hard werk wint het van talent, als talent niet hard werkt!”
Op tijd komen….
Je best doen….
Doen wat je gevraagd wordt!

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Profielbijdrage
Studiebegeleidingsprogramma
Voor de inrichting van het studiebegeleidingsprogramma vragen wij een ouderbijdrage. Hiervoor verzorgen wij:
Topsport in alle afdelingen van de school
Iedere afdeling een studiebegeleider
(Inhaal)lessen
Bergruimte voor sportspullen
Topsportvriendelijke docenten
Samenwerking Feyenoord
>Profielbijdrage Topsportstudiebegeleidingsprogramma is jaarlijks ± €200,>Vrijwillige ouderbijdrage €60,>Brugklaskamp (begin juli) ± €215,>Indicatie kosten laptop via The Rent Company ± €14,- per maand
*Er zijn géén kosten verbonden aan het boekenpakket (= een mix van boeken en digitale methodes)

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Open dag en informatieavond
Open huis
§ Vrijdag 28 januari 2022, 16.00 – 20.30 uur
Informatieavond voor ouders/verzorgers met groep 8-leerlingen | vmbo (Prins Alexanderlaan)
§ Dinsdag 18 januari 2022, aanvang 19.30 uur
Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8-leerlingen | mavo havo vwo (Prinsenlaan)
§ Woensdag 19 januari 2022, aanvang 19.30 uur
Kennismakingsmiddag voor groep 8-leerlingen | mavo havo vwo (Prinsenlaan)
§ Woensdag 19 januari 2022, aanvang 13.30 tot 16.15 uur
(*aanmelding via de groep 8-pagina op www.tvo-rotterdam.nl)

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Vragen
Heeft u nog vragen, òf heeft u later vragen?
Prinsenlaan vwo havo mavo
Randy de Bruijne | afdelingsleider

rdebruijne@tvo-rotterdam.nl

Prins Alexanderlaan vmbo basis kader
Poldi van den Wildenberg | afdelingsleider

pwildenberg@tvo-rotterdam.nl

Bureau Topsport en Topdans
Joël Manusama | coördinator

jmanusama@tvo-rotterdam.nl
06 – 19 45 84 45

