
 

Montessori College en sporttalenten 

 
Waarom ondersteunen van talent? 

Het Montessori College is een Topsport Vriendelijke school. Zij probeert talent van 
alle leerlingen te herkennen en te erkennen. Dit doen we omdat we vinden dat elke 
leerling zich op individueel vlak optimaal moet kunnen ontwikkelen. Door deze 
talentvolle jongeren te ondersteunen komt de individuele ontwikkeling maximaal tot 
zijn recht en kan elke leerling het maximale uit zijn school- en (top)sportcarrière 
halen. Deze combinatie zorgt voor een optimale ontwikkeling van hoofd, hart en 
handen wat de Montessoriaanse ontwikkeling ten goede komt. 
 
Wanneer kom je in aanmerking? 
Sporters met een landelijke NOC*NSF talentstatus komen in aanmerking voor ondersteuning,  
dit betekent dat je één van de onderstaande talentstatussen moet hebben: 

 Internationaal Talent 
 Nationaal Talent 
 Belofte 

Daarnaast biedt het Montessori College ook ondersteuning aan sporters met een: 
 Regiostatus 

 
Wat is de procedure? 

1. Vul deel 1 van het “Contract Facilitering Sporttalent” in (zie blad 2).  
2. Mail dit contract samen met een onderbouwing voor ondersteuning,  

naar topsportcoördinator Wilbert Lamers: W.Lamers@montessoricollege.nl (klas 1 en 
2 en VMBO 3/4), naar Gottfried Erdtsieck: G.Erdtsieck@montessoricollege.nl (V 3-6), 
naar Marion van Hoof: m.vanhoof@montessoricollege.nl (H 3-5) of naar Hans 
Brüning: h.bruning@montessoricollege.nl (T 3-4). 
In overleg met Topsport Gelderland zal worden bekeken of je een talentstatus hebt, 
of dat je in aanmerking komt voor een regiostatus.  

3. Wanneer je bericht hebt ontvangen dat je beschikt over een talentstatus, zal je 
samen met jouw ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Tijdens dit 
gesprek zullen afspraken gemaakt worden over de combinatie school/sport, gericht 
op jouw persoonlijke situatie.  

 
Mogelijkheden voor ondersteuning? 
In samenspraak met de topsportcoördinator en de decaan/kernteamcoördinator, zal worden  
gekeken naar de mogelijkheden tot ondersteuning die de school kan bieden  
(gelet op de onderwijswetgeving).  
 
Enkele voorbeelden van ondersteuning:  

o Spreekuren waarop de topsportcoördinator kan ondersteunen 
o Rustige studieruimte beschikbaar voor sporttalenten 
o Mogelijkheid tot aanpassen van het lesrooster op de individuele situatie 
o Mogelijkheid tot het schuiven van proefwerken 
o Mogelijkheid tot het volgen van lessen in een parallelklas 
o Mogelijkheid tot meer zelfstudie  

 
De topsportcoördinator is hierbij het aanspreekpunt voor sporttalenten en ouders. De coördinator 
zal samen met de leerling zorg dragen voor de overdracht bij overgang naar een andere 
coördinator. 
 
Goede schoolresultaten evenals een goede studiehouding zijn voorwaarden voor  
het ondersteunen van een sporttalent. 

 

mailto:W.Lamers@montessoricollege.nl
mailto:G.Erdtsieck@montessoricollege.nl
mailto:m.vanhoof@montessoricollege.nl
mailto:h.bruning@montessoricollege.nl


 

Contract Facilitering Sporttalent 2016 – 2017             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deel 1: In te vullen door leerling 

 
Algemene informatie 

Naam   

Klas   

  

Sport  

Sport niveau   

Status   

 
Sportmomenten 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 
 

      

Gemiddelde reistijd:                    uur per week 

 
Gegevens trainer 

Club  

Train(st)er  

Telefoon nummer train(st)er  

E-mailadres train(st)er  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Deel 2: In te vullen in overleg met topsportcoördinator  
 
Gemaakte afspraken op school 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Het Montessori College te Nijmegen zal doormiddel van de topsportcoördinator (in samenspraak met 
de decaan/kernteamcoördinator) de leerling ondersteunen in het naleven van de gemaakte afspraken. 
Bij onvoldoende schoolresultaten en/of bij twijfel over de studiehouding, zullen de gemaakte afspraken 
worden herzien.  
 
Middels dit contract verklaar ik, …………………………………., uit klas………………,  
met goedkeuring van mijn ouder(s)/verzorger(s), 
zelf verantwoordelijk te zijn voor het combineren van mijn school- en sportcarrière, en zal daarom  
zo goed als mogelijk zelfstandig en proactief de gemaakte afspraken naleven.  

 

Handtekening 
leerling 

Handtekening 
ouder(s)/verzorger(s 

Handtekening 
topsportcoördinator/decaan 

Handtekening 
kernteamcoördinator 

 
 

   


