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Globale inhoud lesprogramma
Verdieping en verbreding van lesprogramma 
 basisvorming.
Naast het reguliere programma vinden de volgende 
activiteiten plaats:
•  demonstratieavond voor toekomstige leerlingen van 

de Sportlijn en hun ouders 
•  samen met examenleerlingen L.O. de introductiedag 

voor de brugklassen meemaken
•  kennismakingskamp 
•  schaatsen, atletiek en gezondheidsleer in projecten 
•  interscholair voetbal- en basketbaltoernooi met 

scholen uit Hoorn
•  verkiezing sportjongen en sportmeisje van het jaar 
•  afsluitingswerkdagen met kanovaren, ATB en softbal

Opzet van de Sportlijn in klas 2 en 3 
Klas 2: 4 uur L.O. met twee keer een kamp.
Klas 3: 4 uur L.O. en afsluiting op de Weissensee!

Opzet van de Sportlijn in klas 4, 5 en 6
Op havo en vwo kunnen de leerlingen voor het examen-
vak Lichamelijke Opvoeding kiezen. Dat heet dan BSM 
(Bewegen, Sport en Maatschapij). Ook op de mavo kun
je L.O. als examenvak kiezen. Daar heet het L.O.2.

Sportlijn Oscar RomeroSportlijn Oscar Romero

We willen graag weten hoeveel leerlingen en ouders 
we op deze avond kunnen verwachten. Daarom willen 
we je vragen om je van tevoren aan te melden. Dat kan 
telefonisch of per mail, onder vermelding van je naam 
en het aantal personen.
•  telefoon 0229-285685 
•  e-mail oscar-romero@tabor.nl 

Je kunt je aanmelden voor de Sportlijn door op het in-
schrijfformulier het hokje Sportlijn aan te kruisen. Als 
de aanmelding rond is (eind maart) krijg je een uitnodi-
ging voor een vaardighedentest en een intake-gesprek.

Sectie L.O. Oscar Romero:
mevr. R. Blaauboer dhr. T. Neuhaus
dhr. M. Bos dhr. G. Ruiter
dhr. E. Brandsen dhr. R. Schouten
mevr. G. Kessen mevr. L. Wiedijk
dhr. V. Kramer dhr. E. Visser

Opzet van de Sportlijn in klas 1
Leerlingen die kiezen voor de Sportlijn worden bij 
elkaar in de klas geplaatst. We vragen voor de Sport-
lijn een eigen bijdrage van € 175,- per jaar. Daarvoor 
krijg je onder andere het prachtige tenue van onze 
Sportlijn. 

KLAS 1* Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Reguliere LO 
lessen per week 5 5 5 5 

Clinic voetbal Clinic schaatsen Clinic basketbal Clinic atletiek

In de Sportlijn Sport werkdagen Tennis en Fitness
Sport werkdagen: 
mountainbike, 
kanovaren, softbal

Toernooien Voetbal Basketbal Volleybal 

Algemene uitleg: • Iedere leerling uit de Sportlijn heeft in het rooster vijf lessen Lichamelijke Opvoeding (L.O.) 

• In de aanpassings- en afsluitingsperiode vinden er allerlei sportieve activiteiten plaats 
*onder voorbehoud van aanpassingen  

Sportlijn Oscar Romero

We willen graag weten hoeveel leerlingen en ouders Op deze avond willen we onze 
Sportlijn nader toelichten. Je kunt 
het volgende van ons verwachten:
•  optreden leerlingen Oscar Romero 
•  vier lesjes van een kwartier (bewegen

op muziek, turnen, samenspel en 
zelfverdediging) 
Neem dus je sportkleding en gym-
schoenen mee 

•  presentatie voor de ouders van 30 
minuten met uitleg over de Sportlijn 

Extra informatieavond op

donderdag 28 februari 2019

van 19.00 - 21.00 uur
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