Leerplichtige toptalenten

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau
presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met
school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen
ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, willen onze scholen toptalenten de ruimte
bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat
een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg
met ouders en/of leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.
We beschouwen iemand als toptalent, als door de sportbond of koepelorganisatie waarvan de club
deel uitmaakt een op naam gestelde “verklaring bijzonder sporttalent” wordt afgegeven of een
talent op het gebied van kunst/cultuur.
Sport







Ouders dienen een schriftelijk verzoek in voor gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde
onderwijsactiviteiten.
Ouders overleggen een op naam gestelde “verklaring bijzonder sporttalent”, verkregen bij
betreffende landelijke overkoepelende sportbond.
School stelt met ouders een “vrijwaring eindresultaat” op, d.w.z. school en ouders verklaren
dat extra trainingen enz. onder schooltijd niet ten koste mogen gaan van de schoolresultaten.
School en ouders zorgen ervoor dat het aantal verplichte onderwijsuren wordt gehaald en
dat er verantwoord invulling gegeven wordt aan het “inhaalonderwijs” (instructie, begeleid
huiswerk enz.). De school moet aantoonbaar maken hoe de leertijd wordt benut en bezorgt
de inspectie een verslag hiervan.
Voorwaarden voor vrijstelling zijn verder:
- rooster van afwezigheid;
- plan van aanpak aangepast onderwijsprogramma;
- overeenkomst met ouders en trainer over afspraken wordt in principe aan het begin van
het schooljaar opgemaakt. Bij onvoldoende prestaties kan overeenkomst door een van
de partijen worden opgezegd
- school informeert leerplichtambtenaar en stelt inspectie in kennis

Kunst/cultuur
Deelname muziekconcours; film; televisie uitzending; musicals, theater enz. Niet: reclame en
modellenwerk, e.e.a. rekening houdend met arbeidsinspectie.


Ouders dienen een schriftelijk verzoek in voor gedeeltelijke vrijstelling van leerplicht.
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Ouders overleggen een op naam gestelde “verklaring bijzonder kunst/cultuurtalent”,
verkregen bij landelijke organisatie.
Vervolg: zie boven
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