/ TOPSPORTERS
WELKOM OP
HELEN PARKHURST/

Wie weet schitter jij al op een sportpodium of ga je dat in
de nabije toekomst doen. Op Helen Parkhurst zijn al veel
topsporters begeleid naar een diploma. Joran Stobbe is
een triatleet en zit in 6 VWO. Hij werd dit jaar Nederlands Kampioen en nam deel aan het EK in Turkije.
Anne-Sterre den Dunnen werd al eens derde op het EK
golf en mocht team Europa vertegenwoordigen in Japan.
Ze won het EK U18 in juli 2021. Kortom, een prachtig
palmares. Zij heeft ervoor gekozen het examen over
twee jaar te spreiden en hoopt dit jaar met een VWO
diploma van school te gaan.
Noah Haase (4havo) speelde zich in de kijker door in
2019 op alle onderdelen Nederlands kampioen
badminton te worden. Hij speelt nu toernooien in heel
Europa en speelt op zijn jonge leeftijd tegen de senioren
in de Europese badmintontop.
Bo Kramer zat op Helen Parkhurst. Zij won tijdens de
paralympics in de zomer van 2021 goud met de
rolstoelbasketbalsters.

Helen Parkhurst heeft al
veel sporthelden begeleid.
Kijk ook eens wat er
voor jou mogelijk is.

Helen Parkhurst en Echnaton zijn in 2020 een samenwerking aangegaan met Almere City FC om voor de
jeugdspelers een dagopleiding te realiseren. Pas vanaf
het derde uur zijn de spelers tot 16 jaar op school.
De lessen die ze hierdoor missen halen ze tijdens
daltonuren en na schooltijd in. Met planning en studie
worden ze geholpen door de mentor en de topsportbegeleider.
Er zijn elk jaar ongeveer honderd leerlingen die school
en topsport combineren. Dat zijn over het algemeen
talenten met een landelijk erkende NOC/NSF status.
Aangepaste roosters, ontheffing van vakken en onderwijsprogramma’s, verlof voor trainingsstages en
toernooien, verplaatsen van toetsen of inlevermomenten
en het doen van een gespreid examen behoren tot de
mogelijkheden. Ook de regionale talenten met een Flevo
Talent status kunnen wij ondersteunen met roosters,
verplaatsen van toetsen, hulp bij plannen, maar de
faciliteiten zijn minder ruimhartig dan voor de sporter
met een NOC/NSF status. Elke sporter is anders en dat
betekent dat we kijken naar wat de sporter nodig heeft
en op basis daarvan streven naar maatwerk. De school
verwacht van de topsporter een actieve houding,
gezonde werkdiscipline en veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Helen Parkhurst werkt nauw samen met Echnaton.
Wij zijn samen topsporttalentschool. Wil je meer
weten over wat een topsporttalentschool is, kijk dan
eens op www.evot.nl . Dit is het expertisecentrum
onderwijs & topsport. Ben je benieuwd naar de Flevo
Talent status en de topsportpas? Kijk dan eens op
www.topsportflevoland.nl
Voor de begeleiding van de topsporters vragen wij een
bijdrage van de ouders. Voor begeleiding van
sporters met een NOC/NSF status is dat een bedrag van
¤ 125,- en voor sporters met een Flevo Talent status
is dat jaarlijks ¤ 75,-.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
topsport-coördinator, Jaap van ’t Hoff,
j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl
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