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Beste leerling, 

 
Het doet ons plezier dat veel toekomstige brugklassers hebben aangegeven 
belangstelling te hebben voor de sportklas. Daar ben jij er één van en we willen je graag 
beter leren kennen, want past onze sportklas bij je?  
Dat is namelijk heel belangrijk als je er plezier in wilt blijven houden. Ook voor jou is het 
goed om veel te weten te komen, want misschien is het wel helemaal niet wat jij denkt 
dat het is. Stel daarom zoveel vragen als je wilt. Misschien kun je er thuis al een paar 
bedenken. Zo komen we er samen achter of het iets voor je is. 
 
Op 8 april is de testmiddag op locatie Mijdrecht. Het maakt daarbij niet uit of je voor 
Vinkeveen of Mijdrecht bent ingeschreven. De middag zal van 13.30 tot 16.00 uur duren.  

Wat gaat er gebeuren tijdens deze middag? We ondernemen natuurlijk een paar 
sportactiviteiten en we kijken of je een sportieve instelling hebt. Wees vooral niet 
verlegen: we horen graag van je waarom jij denkt dat de sportklas iets voor 
je is. 
 
Het testprogramma bestaat uit vier onderdelen die elk zo’n half uur duren: 
1. Conditietest: heb je voldoende uithoudingsvermogen? 
2. Balspel: hoe zit het met je vaardigheden, zoals gooien, vangen en 

vrijlopen? 
3. Dans: heb je coördinatie- en ritmegevoel? 
4. Motivatievragenlijst invullen: wat zijn jouw redenen om de sportklas te 

willen doen? 
 
We verwachten niet dat je in alle onderdelen even goed bent: de voetballer bijvoorbeeld 
heeft misschien wel moeite met dansen en de hardloper moet zijn balgevoel nog 
ontwikkelen. Waar het om gaat is dat je inzet toont, ook als het niet je specialiteit is. 

Bijna een maand later, in week 21 hoor je van ons of je in de sportklas wordt geplaatst.  
 
We wensen je een fijne sportieve middag en zien je graag op 8 april! 
Let op: Neem je wel je sportspullen mee!  
Sportbroekje, T-shirt en gymschoenen voor binnen. Laat je waardevolle spullen thuis. 
 
Met sportieve groeten,  
VeenLanden College 

 

 

Sectie Lichamelijke Opvoeding  

 

Als je op 8 april echt niet kan ( i.v.m. schoolvoetbal meisjes groep 8 bijvoorbeeld), laat 

het ons dan even per e-mail weten (sportklas@hetvlc.nl), dan kun je op woensdag 15 

april komen van 13.30 – 16.00 uur. 
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