
 

Thorspor regels 5 havo, 6 atheneum, 4 mavo   

 
Thorsporregels  

Uitgangspunten  
Voor de volledigheid brengen we je de volgende uitgangspunten even onder ogen:  

 L.O.-plicht voor alle leerlingen blijft bestaan. Ben je door uiterste nood toch verhinderd dan 
afmelden bij de teamleider. Houdt de donderdagmiddag dus vrij! Plan hier dus ook geen 
afspraken met de tandarts en andere deskundigen.  

 Ook langdurig geblesseerde leerlingen kunnen aan dit sportproject mee doen. Voor hen zijn er 

minder actieve onderdelen in het programma opgenomen of liggen er andere opdrachten.  

 Geblesseerde leerlingen, die niet mee kunnen doen met hun onderdeel, dienen zich bij een van 

de gymdocenten te melden. In overleg zal dan gekeken worden waar je wel aan mee kan doen.  

 De aanwezigheid wordt door diverse begeleiders en docenten bijgehouden. Dit ter  
verantwoording aan ouders en directie.  

 Alle activiteiten, zo ook het gaan naar en van de diverse locaties, worden door de  
schoolverzekering gedekt.  

 Voor vervoer naar en van de diverse activiteiten moet men zelf zorg dragen.  

 De activiteiten, dus ook het buitengebeuren, gaan onder alle weersomstandigheden door, mits 
op de dag zelf anders is aangegeven.  

Reglement  

 Zorg tijdig van school te vertrekken om stipt op tijd op de betreffende locatie aanwezig te zijn. 

De begintijden staan vermeld bij de onderdelen. Alles op en rond school begint in principe om 
14.30 uur. Alles "verder weg" begint om 14.45 of 14.50 uur. Zorg ervoor dat je dan omgekleed 
klaar staat. Let echter goed op en houdt ook het bord in de gaten want er kan best eens van 
afgeweken worden. Ook is het mogelijk dat één onderdeel gedurende hetzelfde blok ver-
schillende begintijden heeft. Kom je te laat dan wordt dit genoteerd. Bij herhaling volgt een 
sanctie.  

 Zorg voor gepaste, functionele kleding, voor zaalsporten schoon schoeisel.  

 Op diverse plaatsen is douchen na afloop mogelijk, denk aan een handdoek.  

 Een gezellig napraten in kantine van zwembad, fitnesscentrum etc. is bijna een 
vanzelfsprekendheid. Toon ook hier een gezellig, sfeervol- en een leerling van de Thorbecke 
waardig gedrag.  

 Mocht er vóór, tijdens of direct na een activiteit onverhoopt iets gebeuren, stel de administratie 
van de school hier zo snel mogelijk van op de hoogte (038 4564560).  

Presentieregel  
Algemeen: Voor het vak L.O. is het essentieel dat leerlingen in de lessen aanwezig zijn (vereist in het 
examenprogramma). Naast de normale schoolregels bij absentie, geldt daarom voor Thorspor in de 
examenklas het volgende:  
Afwezig met geldige reden:  

 Gedurende de gehele Thorspor periode (13 lessen voor 5H/6A)(6 lessen voor 4M) is het 

geoorloofd om 1x met geldige reden afwezig te zijn. De reden moet bekend zijn bij, en 
goedgekeurd zijn door de teamleider. Dit geldt dus ook bij ziekte. Ben je vaker afwezig (met een 
geldige reden), zul je de les in moeten halen.  

 Mis je meer dan 3 Thorspor lessen (2 lessen 4M), zul je daarnaast ook nog een extra opdracht 
moeten doen.  

 Let op: ook het volleybaltoernooi telt mee als Thorspor les. (geen volleybaltoernooi 4M) 

Afwezig zonder geldige reden:  

 Mis je een Thorspor les zonder geldige reden, dan moet je deze les (dus 2 lesuren) inhalen + 2 
uur nakomen bij de teamleider.  

 Mis je meer dan 3 Thorspor lessen (2 lessen 4M), zul je daarnaast ook nog een extra opdracht 

moeten doen.  



 Ben je meer dan 15 minuten te laat, dan wordt deze Thorspor les als afwezig zonder geldige 
reden beschouwd.  

Lessen inhalen:  

 De lessen moeten vóór de voorjaarsvakantie ingehaald zijn. (lessen 4m worden ingehaald in de 
examentrainingsweek) 

 Met gemiste lessen inhalen bedoelen we dat je mee gaat doen met gewone LO lessen van een 
andere klas. Neem zelf het initiatief door contact op te nemen met een L.O. docent.  

Extra opdracht:  

 Wanneer je méér dan 3 Thorspor lessen moet inhalen (2 lessen 4M), krijg je er een extra 
opdracht bij. Daarnaast zul je de gemiste uren nog steeds in moeten halen.  

 Wanneer je deze opdracht krijgt, mag je daarna geen les ongeoorloofd meer missen.  

Eisen extra opdracht:  

 De extra opdracht bestaat uit het maken van een werkstuk over de gemiste onderdelen.  

 De opdracht krijg je van ons (eventueel via de teamleider) uitgereikt.  

 De opdracht moet ingeleverd zijn vóór de voorjaarsvakantie.  

 lessen 4m worden ingehaald in de examentrainingsweek. 

 


