Kosten
Naast de reguliere schoolkosten vragen we jaarlijks een
extra ouderbijdrage van 150,-. Hiervan worden o.a.
de extra begeleiding en de speciale faciliteiten betaald.
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Over het
Leidsche Rijn College
Op het LRC willen we het beste in je naar boven halen.
Niet alleen sport, ook kennis en creativiteit vinden we
belangrijk. En we brengen je in contact met culturen die
nieuw zijn; we gaan naar het buitenland, bijvoorbeeld
naar Rome of naar Londen.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dhr. Mark Coeymans
Telefoon : 030-6702660
E-mail : mcoeymans@lrc.nl

Leidsche Rijn College

School voor talentontwikkeling
Maartvlinder 1, 3544 DA Utrecht
Telefoon : 030-6702660
Fax
: 030-2420243
E-mail : info@lrc.nl
Website : www.lrc.nl
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Topsport en
onderwijs

Topsport en onderwijs
Ben jij misschien een toekomstig wereld- of
Olympisch kampioen? Ben je lid van een
(jeugd)selectie, heb je er veel voor over om de

Topsport op het
Leidsche Rijn College

Als Topsport Talentleerling krijg je bovendien een topsportpas waarmee je korting krijgt op kleding, gebruik
van sportcentra en medische keuringen.

Topsport kost veel tijd, denk aan trainingen,
wedstrijden en reizen. Het Leidsche Rijn College
houdt daar rekening mee. Je komt als Topsport
Talentleerling op het LRC in een gewone klas maar
kunt wel gebruik maken van extra faciliteiten, zoals:

Talentontwikkeling

top te halen en wil je het maximale uit je school
halen? Dan is het Leidsche Rijn College als

-

Topsport Talentschool echt iets voor jou.
Het Leidsche Rijn College in Utrecht is een
zogenaamde Topsport Talentschool. Dat is een
school waar aanstormende talenten hun sport
kunnen combineren met een goede opleiding.
Vroeger stonden deze scholen bekend als LOOT
(Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport).

-

begeleiding door één van onze coaches
een flexibel rooster
vrijstellingen voor bepaalde vakken
(in overleg met je coach)
studieruimte
ondersteuning bij het maken van planningen
verschuiving van huiswerk, proefwerken en
schoolonderzoeken
eindexamen spreiden over twee jaar (indien nodig)
bemiddeling en steun van het Olympisch Netwerk.

Talent is belangrijk. Wij hebben veel ervaring met het
begeleiden van jonge sporters in hun combinatie van
studie en sportcarrière. Momenteel begeleidt de school
zo’n 52 topsporters. Je krijgt individuele begeleiding
van een coach die bekijkt hoe jij je studie met sport
kunt combineren.

Hoe word je
Topsport Talentleerling?
Het LRC is een school voor gymnasium, atheneum
en havo. Je zult dus net als andere leerlingen aan de
toelatingseisen van de school moeten voldoen.
Daarnaast moet je aan één van de volgende
voorwaarden voldoen:
-

Je bent in het bezit van een A, B of HP-status van
het NOC*NSF

-

Je wordt door jouw sportbond erkend als
Nationaal Talent (NT-status)
Internationaal Talent (IT-status)
Belofte (Belofte-status)

