CONTRACT (TOP)SPORT
TALENTSCHOOL
Trevianum Scholengroep, Topsport Talent School (TTS) en de ouders /verzorgers van
Leerling «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» uit klas «klas» komen onderstaande overeen:

A. Ondersteuning / begeleiding / faciliteiten
Trevianum biedt extra ondersteuning, begeleiding en faciliteiten aan, voor zover noodzakelijk
om studie en sport te kunnen combineren, zoals is voorzien in de regels1 van de school, de
afspraken binnen het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport2 (EVOT) en in de
beleidsregel3 van het ministerie van OCW.

Trevianum verplicht zich er toe om in dat kader:
1. minimaal drie gestructureerde begeleidingsgesprekken met de leerling te voeren per
schooljaar;
2. te begeleiden en ondersteunen door middel van roosteraanpassingen, door het
verplaatsen van toetsen, door het aanbieden van hulp- en/of inhaallessen, door het
meewerken aan gespreid examen en door het onderwijs te organiseren op afstand, indien
noodzakelijk en voor de school redelijkerwijs realiseerbaar;
3. informatie te verstrekken over wie de Sportcoach is voor de leerling en wie de Topsport
Talent Coördinator is binnen de school;
4. te adviseren m.b.t. vermindering van onderwijstijd en/of ontheffing van één of meer
vakken en/of delen van leergebieden en gespreid examen, uiteraard binnen de
bovengenoemde kaders;
5. verzoeken om vermindering/ontheffing te honoreren, mits die overeenkomen met het
volgens A.4 uitgebrachte advies of passen binnen dat advies;
6. er voor te zorgen dat de Sportcoach contact zoekt met de ouders/verzorgers wanneer dat
naar het oordeel van de school nodig is -bijv. bij achterblijvende studieresultaten, en in
elk geval naar aanleiding van de in school gebruikelijke rapporten.

B. Vermindering / ontheffing
De school kan besluiten de vermindering van de onderwijstijd en/of de ontheffing van een of
meer vakken en/of delen van leergebieden te beëindigen wanneer tegenvallende
onderwijsresultaten of te negatief optreden/gedrag van de leerling daartoe, naar het oordeel
van de school, aanleiding geeft; voorafgaande aan het besluit wordt contact gezocht met de
ouders/verzorgers.
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Zie schoolgids, c.q. website www.trevianum.nl
in te zien op de website www.evot.nl
3
te raadplegen via de website www.evot.nl, rubriek beleidsregel
2

C. De ouders/ verzorgers en de leerling verplichten zich omtrent het volgende:
1. zich te houden aan de regels van de school, de afspraken binnen het EVOT en de
beleidsregels van het ministerie van OCW, voor zo ver op hen van toepassing;
2. ervoor te waken dat het onderwijs niet ondergeschikt wordt aan de topsportambitie;
3. vermindering van onderwijstijd en/of ontheffing van één of meer vakken en/of delen van
leergebieden en het deelnemen aan een gespreid examen schriftelijk bij de schoolleiding
aan te vragen;
4. onmiddellijk contact te zoeken met de sportcoach wanneer zij weten of het vermoeden
hebben dat de studieresultaten niet in orde zijn en/of het in zijn algemeenheid niet goed
gaat met hun kind;
5. door het ondertekenen van deze overeenkomst de school toestemming te verlenen om
relevante leerling-gegevens -zoals NAW, sportprestaties die bij de school bekend zijn,
beeldmateriaal e.d.- voor gebruik door de school en/of de EVOT ter beschikking te
stellen;
6. door het ondertekenen van deze overeenkomst de school toestemming te verlenen om
relevante studiegegevens en vorderingen ter beschikking te stellen aan de sportbond of
sportclub, waarbij de sporter is aangesloten;
7. de gevraagde bijdrage binnen vier weken na ontvangst van de desbetreffende nota te
voldoen.

D. Algemeen
1. De school, de ouders en de leerling respecteren de beslissing van de desbetreffende
Sportbond en van NOC*NSF omtrent de TTS-status van de leerling.
2. Bij verlies van de TTS-status wordt de begeleiding op grond van die status stop gezet. De
verleende vermindering van onderwijstijd en/of de verleende ontheffingen van één of
meer vakken en/of leergebieden vervallen tenzij zij naar hun aard onomkeerbaar zijn. De
school laat de ouders/verzorgers en de leerling schriftelijk weten welke gevolgen het
verliezen van de TTS-status heeft.

Sittard,

……………….……………….(Datum)

Namens Trevianum Scholengroep:
Naam: ………..…………………………..
Handtekening: ……………………………
De leerling:

De ouder(s):

Naam: …………………………………

Naam: ……………..………………………

Handtekening: ………………………..

Handtekening: ……………………………..

P.S. Dit contract geldt gedurende periode dat de bovenstaande leerling met TTS-status zijn
loopbaan op Trevianum Scholengroep volgt.

