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GOOD PRACTICE UIT
AMSTERDAM EN ROTTERDAM
Calandlyceum, Amsterdam

Het Amsterdamse Calandlyceum heeft 18 januari jl. tijdens het School en Sport
Plaza, te Amsterdam, de Alliantietrofee in ontvangst mogen nemen. Hiermee is in
het kader van de Alliantie School & Sport het Calandlyceum uitgeroepen tot ‘best
practice’ van de provincies Noord-Holland en Flevoland.
Door: Sander Bliekendaal
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Overhandiging van de eerste prijs tijdens het Sport Plaza in Amsterdam
Om winnaar te worden van de Alliantie-

TOPSCORE

trofee moest worden voldaan aan een aantal

Topscore is een sportstimuleringsprogramma van de gemeente

punten. Namelijk dat sportactiviteiten struc-

Amsterdam voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Tops-

tureel verankerd zijn binnen zowel de school

core wordt uitgevoerd in samenwerking met buurtorganisaties,

als de sportvereniging. Daarnaast moet de

sportverenigingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op

doorstroom naar de sportvereniging gesti-

het Calandlyceum zorgt Topscore ervoor dat leerlingen uit het

muleerd worden en tot slot moet er een

eerste en tweede leerjaar vanaf de kerstvakantie elke vrijdag

bijdrage geleverd worden aan de hoofddoel-

gratis kunnen sporten. Leerlingen op het Calandlyceum heb-

stelling van de Alliantie: dat in 2010 alle

ben de keuze uit maar liefst acht verschillende sporten die zij

leerlingen op 90% van alle scholen dagelijks

gedurende de rest van het schooljaar kunnen beoefenen. Als

kunnen sporten. Het sportieve activiteiten-

sportieve afsluiting van het jaar organiseert Topscore wedstrij-

programma op het Calandlyceum blinkt uit

den tussen de scholen die deelnemen aan dit project. Om zo-

op deze drie punten. Dit heeft onder andere

veel mogelijk leerlingen kennis te laten maken met een nieu-

te maken met het Topscore-programma

we sport heeft het Calandlyceum de regel dat leerlingen geen

waaraan het Calandlyceum deelneemt.

sporten mogen kiezen die zij in hun vrije tijd in verenigings-
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nodige aandacht. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen
voor een blokuur motorische remedial teaching per week.
LESSEN LO
FOTO: SANDER BLIEKENDAAL

Als we kijken naar alle extra’s die het Calandlyceum heeft te bieden mag je verwachten dat het ook goed zit met de lessen LO.
Dat is absoluut het geval. In de eerste leerjaren krijgen de leerlingen ruim voldoende uren LO aangeboden en bovendien heb-

De enthousiaste Caland LO-sectie
verband al beoefenen. De ervaring leert dat deze regeling het
breedtesportkarakter ten goede komt. Leerlingen uit de hoge-

OOT
MET EEN GR
EEN SCHOOL OR SPORT
HART VO

re jaren kunnen kiezen uit een van de drie scholencompetities
die Topscore verzorgt: de Futsal competitie in samenwerking
met de KNVB, de School League Flag en Tackle Football samen

ben ze de mogelijkheid te kiezen voor de sportklas. In de hogere

met de Amsterdam Admirals en de Topscore School League in

jaren biedt het Calandlyceum LO2 aan, in de tweede fase havo

samenwerking met de Amsterdam Astronauts. In de uitvoering

en vwo en tevens in het vmbo. Voor de leerlingen die niet kie-

van het sportieve programma van Topscore wordt er nauw

zen voor LO2 is er binnen LO1 evengoed een ruime keuze voor

samengewerkt met zes sportverenigingen en een aantal instel-

extra activiteiten binnen het sportkeuzeprogramma.

lingen binnen het stadsdeel. Daarnaast spelen de leerlingen
zelf ook een grote rol. Het Calandlyceum heeft acht bovenbouw

SPORTIEVE SCHOOL

leerlingen die optreden als Topscore-ambassadeur.

Het mag wel duidelijk zijn dat het Calandlyceum een sportieve

Zij hebben verschillende ondersteunende taken en vergroten

school is met sportieve leerlingen. Maar ook de docenten kun-

zodoende ook de betrokkenheid bij dit project.

nen zo nu en dan zweten binnen de schoolmuren. Tijdens uren
dat de gymzalen vrij zijn kunnen leerlingenteams het opnemen

EXTRA AANDACHT

tegen docententeams. Dit is een leuke manier om via sport

Naast de breedtesport voor alle leerlingen biedt het Calandly-

leerlingen en docenten dichter bij elkaar te brengen.

ceum ook veel mogelijkheden voor talenten. De school is na-

Dit soort initiatieven zullen in de toekomst verder worden uit-

melijk één van de 25 LOOT-scholen (Landelijk Overleg

gebreid. Want het Calandlyceum zal vanaf de zomer 2007 be-

Onderwijs en Topsport) in Nederland. Talentvolle honkballers

schikken over een nieuw multifunctioneel sportcomplex.

(onder regie van de KNBSB) op het Calandlyceum zitten bij

Voor het gebruik van dit sportcomplex liggen de plannen van

elkaar in een klas, waarbij de lessen worden afgestemd op de

een uitgebreidere samenwerking met de lokale sportverenig-

trainingen. Daarnaast is er een samenwerking met de tennis-

gingen al klaar. Ook dit vooruitzicht speelde een rol in het toe-

bond (KNLTB) waardoor talentvolle tennissers na ochtend-

kennen van de Alliantietrofee.

trainingen met busjes naar school worden gebracht.
Een vergelijkbare constructie wil de school opzetten voor getalenteerde volleyballers en wellicht andere sportbonden. Ook

Correspondentie: s.bliekendaal@hva.nl

de minder vaardige leerlingen krijgen op het Calandlyceum de

Libanon lyceum, Rotterdam

Daar stonden ze: in hun zondagse kleren namen Björn, Olkan, Ismail en Ravish het enthousiaste
applaus in ontvangst. Het gevoel: of zij zojuist een topprestatie op de Olympische Spelen hadden geleverd en werden toegejuicht in het Holland House. Het publiek: ruim honderd topcoaches uit alle takken van sport, politici en andere prominenten uit de sportwereld.
Door: Kees Krakeel en Els Oosterlaan.
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Je moet het maar even doen: aangekondigd worden door niet

Lyceum in Rotterdam. Tijdens het eerste congres op 17 november

minder dan Humberto Tan en door de microfoon in een grote

van NL Coach, de organisatie die het coachen in de sport in de

zaal vertellen over de sportklassen op jouw school, het Libanon

meest brede zin gaat faciliteren, vertellen vmbo-tl-leerlingen
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