
Nieuw vanaf schooljaar 2019/2020: Sport Highschool 
 
Leerlingen uit klas 1, 2 of 3 kunnen kiezen voor Sport Highschool. Leerlingen krijgen 
de mogelijkheid zich onder schooltijd verder te ontwikkelen in hun eigen sport. Op 
dinsdag- en woensdagochtend wordt er voetbal, tennis, kickboks - en atletiektraining 
gegeven. In samenwerking met het Pallas Athene college in Ede is er ook de 
mogelijkheid deel te nemen aan Highschool waterpolo, korfbal of turnen. Elke sport 
highschool-leerling krijgt extra hulp van een maatwerkcoach die helpt met het 
combineren van school en sport. 
Leerlingen met talent en ambitie in hun sport krijgen in het highschoolmodel de 
ruimte zich op niveau te ontwikkelen. Zowel in hun sport als in het combineren van 
school en sport. Het Rembrandt College heeft z’n tien talentvolle (top)sporters. 
Daarnaast zijn er veel talentvolle sporters net onder dat niveau. Met sport highschool 
kiezen deze leerlingen voor verdieping binnen hun eigen sport.  
 
Voor wie: 
Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. 
Wedstrijdsporter, (sub)topper, talent en gemotiveerd om sport en school op hoog 
niveau te combineren.  
 
Hoe lang duren de trainingen? 
Afhankelijk van de type sport, reistijd naar school en de mogelijkheden/wensen van 
trainers +/- 70 minuten per training. Dit houdt concreet in dat leerlingen op dinsdag- 
en woensdagochtend lesuur 1 t/m 3 met sport highschool bezig zijn.  
 
Missen de leerlingen reguliere lessen? 
Afhankelijk van de klas waar de leerlingen in zitten en het bijbehorende rooster kan 
het zijn dat er reguliere lessen gemist worden. Doordat sport highschoolleerlingen 
onder ‘maatwerk’ vallen is afwezigheid geoorloofd. De begeleiding en zelfstudietijd 
wordt gebruikt om de eventueel gemiste lessen te compenseren. Iedere sport 
highschool leerling krijgt een maatwerkcoach toegewezen, welke helpt bij het 
combineren van school en sport. 
 
Wanneer zijn de selectietrainingen? 
Op het moment dat de aanmeldingen binnen zijn voor sport highschool krijgen de 
leerlingen een uitnodiging voor de selectietrainingen. Voor de zomervakantie worden 
de selectietrainingen gehouden en is bekend wie geselecteerd is. 
 
Hoe wordt de betaling geregeld? 
De kosten (330 euro voor atletiek, voetbal en kickboksen en 400 euro voor tennis) 
worden door de trainer/vereniging gefactureerd. 
 
Hoe vindt selectie plaatst voor Sport Highschool? 
De trainers zullen op kwaliteit en motivatie/inzet selecteren. Zij bepalen met welke 
leerlingen ze het hele jaar gaan trainen. 
 
 
 
 
 



Hoe wordt het geregeld als er interesse is in de sporten die in Ede worden 
aangeboden? 
De coördinator sport highschool legt de contacten met het Pallas Athene College in 
Ede en brengt de leerlingen in contact met de trainers van de genoemde sport. 
 
Met sport highschool krijg je: 

 Twee extra trainingen per week 
 Begeleiding van een maatwerk coach 
 Toegang tot maatwerk 

 
Aanmelden? 
(Toekomstige) leerlingen kunnen zich via de mail aanmelden bij de coördinator sport 
highschool, dhr. Beukhof. Na aanmelding volgt er een intake gesprek. 
 
Voor meer informatie, vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij dhr. Beukhof 
BF@rembrandt-college.nl 
 
 
 
 


