
Welkom





• talentontwikkeling

• respect

• zingeving

• ontmoeting

• verantwoordelijkheid

Wat vinden we belangrijk?



• gymnasium (6 jaar) 

• atheneum (6 jaar)

• havo (5 jaar)

• vmbo-tl (4 jaar) 

Wat bieden wij? 



• oog voor jou - persoonlijke begeleiding en leren op 

maat

• ruimte voor jouw talent - nog beter worden in wat 

je leuk vindt en wat je goed kunt

• elkaar ontmoeten - wij creëren de ontmoeting met 

ouders en leerlingen

Hoe doen we dat? 



De sportieve school

Oog voor jou



Start



Begeleiding



Leren



• starten op niveau advies basisschool

• introductieperiode start leerjaar 1 

• kennismakingsgesprek

• persoonlijke begeleiding

• ondersteuning waar nodig

• vakken op een hoger niveau 

• laptoponderwijs

Oog voor jou



De sportieve school

Ruimte voor jouw talent



Classes



Maatwerk



Anglia



• Classes: 
▪ Art

▪ Business

▪ Science

▪ Sports & Health

▪ Sportspecifiek

• Maatwerk
▪ Flexrooster

▪ Keuzewerktijd

▪ Hoogbegaafdheidsprofiel

▪ Topsport Talent school (LOOT)

▪ Begeleiding

• Anglia

Ruimte voor jouw talent



6 uur per week, doen wat je leuk vindt: 

• Art: vakoverstijgende uren op gebied van 

muziek/beeldend/drama

• Business: vakken gericht op het opzetten van een

eigen onderneming

• Science: uren techniek, gericht op wetenschap, 

• Sports & Health: Sport & bewegen

• Sportspecifiek: beter worden in jouw sport

Ruimte voor jouw talent (2)



De sportieve school

Elkaar ontmoeten



Persoonlijk



Zakelijk



• magister

• cijfers en absentie volgen van kind

• ouderbetrokkenheid

• van en met elkaar leren

• ouderinfo 

Elkaar ontmoeten



De sportieve school

School is leuk!



• gezellige school, school is leuk

• doen wat je leuk vindt, naast wat moet

• gezonde leerlingen, fysiek en mentaal

• leren op je eigen niveau 

• persoonlijke begeleiding

• sportieve uitstraling 

Waarom naar het TaK?



• Wil je meer informatie? Kijk dan op 

www.thomasakempis.nl

Meer info?

http://www.thomasakempis.nl/

