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Talent-uur…. niet alleen
voor talenten!
Het Hofstad Lyceum is een interconfessionele school in Den Haag. Alle leerlingen uit klas
twee en drie van havo en vwo hebben het gehele schooljaar naast de reguliere vakken
ook een zogenaamd ‘talent-uur’ vast op het rooster staan. Dit betekent dat meer dan
200 leerlingen wekelijks hun talenten kunnen ontplooien en ervaring kunnen opdoen
met verschillende sporten en, in iets mindere mate, cultuur. Door: Carlo Smit
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via kwam ik in contact met deze twee
mannen. Ze geven workshops op scholen in Den Haag. Van te voren hebben
we bij een groep leerlingen gepeild hoe
het zou zijn als er een talent-uur DJ-les
op het programma zou staan. De reacties waren positief. Wij hebben op
school een bijna volwaardige discotheek, maar geen losse mengtafels. De
twee docenten hadden ook hun materialen bij zich. Leerlingen kregen weke-
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je en je helpt als school mee aan de doelstelling om leerlingen meer te laten bewegen en hen zo enthousiast te maken om
een leven lang aan sport te doen. Het werken met een combinatiefunctionaris zal
toch wel toekomst zijn voor alle scholen.
Problemen
Uiteraard lopen we ook tegen problemen
op. Bijvoorbeeld de financiën. De combinatiefunctionaris moet contacten leggen
met willekeurige sportclubs. De mensen
die de lessen moeten komen geven, vragen over het algemeen allemaal een
behoorlijk uurloon. Logisch, want een
docent, trainer, sportleider komt elke dag
langs op een niet zo gunstig tijdstip en
voor een periode van zes weken. De combinatiefunctionaris op een school zou

Indrukwekkende verschijning
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Voor bootcamp hadden we een docent
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