
Vrijdag 28 januari 2022

BTT klas Ouders

Aanvang wedstrijd:
Via Teams

Presentator
Presentatienotities
Welkom bij de presentatie over de Bouwens (Top)Talentklas.



Voorbeschouwing 1e Helft

2e Helft Rust Nabeschouwing

Presentator
Presentatienotities
We starten met de voorbeschouwing. 



Opstelling

M. Vaessen

P. Hendrix

D. Polman

R. Verlinden 

A.Lukassen

I.Hebben

F. Lacroix

S. De Jong

A. Cornelissen

Presentator
Presentatienotities
We spelen in onze sterkste opstelling.In het doel staat onze rector mevr. Lukassen. Zij stuurt de teamleiders mevr. Hebben en dhr. Lacroix aan die in de achterhoede spelen. �Op het middenveld staat de organisatie van de BTT-klas. Dhr. De Jong, dhr. Vaessen en dhr. Cornelissen. �Vanuit het middenveld zal dhr. Cornelissen aansluiten bij de aanval waar onze trainers staan. �Op linksbuiten staat onze handbaltrainer dhr. Polman, in de spits staat onze fysieke training dhr. Hendrix en op rechtsbuiten staat onze voetbaltrainer dhr. Verlinden. �



Voorbeschouwing 1e Helft

2e Helft Rust Nabeschouwing

Presentator
Presentatienotities
De eerste helft hebben we het over: Wat is de Bouwens Toptalentklas?



Wat is de (top)talentklas?
Trainingen 
Sporten
Aangepast rooster
Klas
OS uren 
Mogelijk extra boekenpakket
Extra kluisje

Presentator
Presentatienotities
Met de Bouwens (Top)talentklas proberen we een optimale combinatie van sport en onderwijs mogelijk te maken voor onze leerlingen. �Momenteel bieden we handbal, voetbal en fysieke trainingen aan. Deze trainingen vallen binnen het rooster. �In een BTT-klas zitten zowel leerlingen die deelnemen aan het BTT programma aangevuld met reguliere leerlingen. Zo kun je ook bij je vriendje of vriendinnetje in de klas komen die NIET deelneemt aan het BTT programma. 



Verschil tussen de toptalentklas - talentklas?
Toptalentklas:         
• 4 trainingen
• Selectie
• Begeleiding
• Boeken
• Kluisje
• Kleding
• Activiteiten
• Eigen bijdrage:           

275 euro

Talentklas:
• 2 trainingen

• Begeleiding
• Boeken
• Kluisje
• Kleding
• Activiteiten
• Eigen bijdrage: 

155 euro

Presentator
Presentatienotities
Wat is nu het verschil tussen de Toptalentklas en Talentklas?Voor de Toptalentklas organiseren we een selectietraining. Het doel van deze training is een verdeling te maken tussen beginners en sporters die gemiddeld getalenteerd zijn.De toptalentklas heeft, naast de twee baltrainingen die de talentklas ook heeft, ook twee fysieke trainingen.Voor de rest zijn beide programma’s hetzelfde.�Er is voor beide groepen de mogelijkheid om een dubbel boekenpakket te bestellen. 



Kleding

Kledingpakket
Kleding is verplicht om te dragen 
Extra kleding te bestellen
Plaats initialen in de kleding

Presentator
Presentatienotities
Een kledingpakket bestaat uit:2 shirts1 korte broek 1 paar voetbalsokken (alleen voor voetbal)Het is verplicht om tijdens trainingen en activiteiten de kleding te dragen. Dit straalt uniformiteit uit en wij zijn het ook verplicht richting onze sponsoren. �Aan het einde van het huidige schooljaar is er een mogelijkheid om extra kleding te bestellen. Tussendoor extra kleding bestellen is niet mogelijk vanwege de relatief hoge kosten van de bedrukking. Omdat alle leerlingen dezelfde kleding dragen is het raadzaam om initialen in de kleding te plaatsen. 






Voorbeschouwing 1e Helft

2e Helft Rust Nabeschouwing

Presentator
Presentatienotities
Rust



Video: BTT klas 

Presentator
Presentatienotities
Op de website www.hetbouwens.nl is de video over de BTT klas te bekijken. �Zo krijgt u een goed beeld over de BTT klas. 



Voorbeschouwing 1e Helft

2e Helft Rust Nabeschouwing

Presentator
Presentatienotities
In de tweede helft gaan we kijken naar de BTT-klas in combinatie met onderwijs. 



Combinatie met andere leerstromen
-Big Picture Learning (BPL)
-Bouwens Xplore
-Gymnasium

Gevolgen rooster:

Praktische informatie

Vak 

Nederlands leesuur(1) 1 keer OS-uur

Wiskunde (1) 1 keer OS-uur

Engels (1) 1 keer OS-uur

Rekenen (1) OS-uur

OS-uur 4 uur per week

LO (3) Vrijstelling

Presentator
Presentatienotities
Het is niet aan te bevelen om deel te nemen aan meerdere “speciale” klassen. Een combinatie met BPL, Bouwens Xplore of Gymnasium blijkt in de praktijk moeilijk te zijn. In de tabel ziet u de gevolgen voor het rooster. �In de eerste kolom de vakken die wegvallen in het rooster en in de tweede kolom de compensatie hiervoor. 



Presentator
Presentatienotities
Dit is een echt rooster zoals kgt1tt afgelopen week les had. �Op dinsdag en vrijdag starten de trainingen om 8 uur. De reguliere lessen starten om 8.20 uur. �Op de woensdag en donderdag staat de voetbaltraining gepland. In de pauze gaan de voetballers al richting voetbalveld. 



Presentator
Presentatienotities
Wat verwachten wij van leerlingen:Dat ze passie hebben voor hun sport;Ze gemotiveerd zijn om extra investeringen te doen om het BTT programma te volgen. Deze motivatie moet ook zichtbaar zijn in de resultaten op school. Deelnemers moeten een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Lesstof en toetsen die gemist worden zullen wel bijgewerkt moeten worden. ��We bieden het BTT programma aan voor leerjaar 1 t/m 3. 






Voorbeschouwing 1e Helft

2e Helft Rust Nabeschouwing
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Nabeschouwing.



Video: Interviews spelers. 

Presentator
Presentatienotities
Op de website www.hetbouwens.nl kunt u een interview bekijken met een voetballer en een handballer die deelneemt. 



Return
Handbal toernooi
Aanmeldingen 14 – 15 maart
Selectietraining
Kleding passen
Extra kleding bestellen
Boekenpakket bestellen

Presentator
Presentatienotities
Vervolg:�Het handbaltoernooi voor groep 8 leerlingen wat in januari gepland stond gaan we verplaatsen. Info volgt. �De aanmeldingen voor het Bouwens en ook voor de BTT klas vinden plaats op 14 – 15 maart. �Er zal een selectietraining georganiseerd worden. Info volgt. We zullen een moment inplannen voor het passen van de kleding en het bijbestellen van extra kleding. �Deze informatie laten we u toekomen na de inschrijving voor de (Top)Talentklas. 
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