
DE IDEALE SCHOOL VOOR SPORTERS:
TOPSPORT TALENTSCHOOL  
GRONINGEN

 
Wil jij veel 

sporten op school? 
Kies dan voor onze  

SportLifeStyle- 
stroom



Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine  en gezellige Daltonschool voor atheneum, 
havo en vmbo in de stad Groningen met 30 mede werkers en  
zo’n 350 leerlingen. Iedereen kent elkaar en de  contacten over 
en weer zijn persoonlijk. De meeste  eersteklassers kennen al  
leerlingen uit hogere klassen van hun eigen sportclub. Zo voel  
je je meteen thuis.

De ideale school voor topsporters
Onze school is bedoeld voor sporters met een trainings
programma dat lastig te combineren is met gewone school
tijden. Je hebt dan wel een status nodig van je sportbond.  
Of je bent geselecteerd door een Regionaal Talent centrum 
(RTC). En als je het toch wat rustiger aan wilt doen? Dan  
kun je gewoon op school blijven en verder gaan in onze  
SportLifeStylestroom.

Ook dé school als je gewoon gek bent op sport
Voldoe je niet aan bovenstaande topsporteisen maar wil je wel 
graag veel sporten op school? Dan is onze SportLifeStylestroom 
iets voor jou. Lees hier meer over verderop in deze folder.

Sport is je leven: je hebt er alles voor over. Als je vrienden chillen op de bank, ben jij 
te vinden in de sporthal, op het sportveld of in het zwembad. Jij laat je sport voor-
gaan. Altijd. Want jij wilt scoren. Winnen. Op de Topsport Talent school Groningen 
(TTS) kun je sport en school combineren. Zo haal je het beste uit jezelf: op het gebied 
van je sport én van school.



Onze niveaus
Op onze school kun je lessen volgen op de niveaus 
vmbo tl, havo en vwo. 
Je kunt altijd rekenen op onze begeleiding. Onze 
slagings   percentages zijn dan ook gelijk aan die van 
andere scholen voor voortgezet onderwijs.

Buitenschoolse activiteiten
Het is supergezellig op school met zoveel sporters, en 
we leven met elkaar mee als we wedstrijden hebben.  
Voor de zomervakantie gaan we een dagje uit en vlak 
voor de kerstvakantie organiseren we altijd een leuke 
activiteit.
Met de SportlifeStyleleerlingen gaan we samen naar 
wedstrijden van FC Groningen, Lycurgus en Donar.

Daltonschool: jij hebt de regie 
Wij zijn een Daltonschool en dat betekent dat we 
jou willen voorbereiden op de toekomst. Je krijgt 
veel eigen verantwoordelijkheid en we verwacht
en dat je zelf initiatief neemt. Jij bepaalt zelf hoe 
en wanneer je leert. Jij hebt de regie, wij helpen je 
daarbij. Zo krijg je planners waarin duidelijk staat 
wat je moet leren en maken voor elk vak. Tijdens 
de lessen maak je alvast je huiswerk, zodat je 
thuis bijna niets meer hoeft te doen. En dat is 
natuurlijk handig als je na schooltijd weer met je 
sport bezig bent.  

Naast de gewone instructielessen volg je  
Daltonuren. Dat zijn uren die je zelf mag invullen. 
Je kunt dan aanschuiven bij een vak dat je lastig 
vindt. Dan kun je vragen stellen of extra oefeningen 
maken. 

Topsport en school
Ben je topsporter? Dan volg je elke dag tot elf uur je eigen 
trainingsprogramma. Daarna ga je naar school tot vier uur.
Omdat je bij ons digitaal onderwijs krijgt, kun je door
gaan met je lessen als je voor een sportevenement in het 
buitenland bent. Ook in je examenjaar houden we 
rekening met je sportschema. 



Wie kozen nog meer voor onze school?
TTS is de enige school in Groningen waar je school 
en sport zo goed kunt combineren. Bekende sport
ers uit het noorden hebben dat zelf ervaren: judoka 
Kim  Polling, zwemster Ranomi Kromowidjojo, voet
baller Hans  Hateboer, hardloper Giovanni Codrington, 
hockeyster Willemijn Bos en basketballer Rienk Mast. 
 Pasgeleden nog kon je op school zomaar voetballer  
Romano Postema en schaker Lucas van Foreest tegen 
het lijf lopen. Voor spelers van FC Groningen is dit zelfs 
de enige school die geadviseerd wordt. 

Basketballer Rienk Mast: “Spelen voor Donar  

combineren met school? Dat kan alleen op de TTS.”

Volleyballer Daan Nijeboer:  “De TTS helpt mij  tijdens mijn havo-opleiding om de stap te maken richting mijn professionele sportcarrière.”

SportLifeStyle!

Ben jij gek op sport en wil je op school graag veel 
bewegen en leren over sport? Dat kan als je je 
aanmeldt voor onze SportLifeStyle-stroom. Dan 
combineer je vmbo-tl, havo- of atheneum- 
onderwijs met veel sport, bewegen en speciale 
SportLifeStyle-lessen. 

SportLifeStyle-programma
Elke dag volg je tot elf uur een speciaal SportLifeStyle 
programma. Je doet dan mee aan gave clinics  voetbal, 
klimmen, basketbal en schaatsen bijvoorbeeld. Die 
worden gegeven door trainers van FC Groningen en de 
Regionale Talentcentra (RTC). In samenwerking met 
het Alfacollege bieden we Multimoves op basis van het 
athletic skills model aan. Dan leer je om meerdere spor
ten tegelijk te doen. Voetbal en basketbal bijvoorbeeld. 
Ook krijg je lessen over sport en gezondheid, voeding, 
trainingsleer en sportgeschiedenis.  Beeldende Vorming 
en Lichamelijke Oefening volg je ook in de ochtenduren.
Vmbo-tl, havo en atheneum

Sportlifestyle: vmbo-tl havo en atheneum
Vanaf elf uur volg je de reguliere lessen op vmbotl, 
havo en atheneumniveau. Je zit dan in de klas bij de 
topsportleerlingen die tot 11 uur hun eigen programma 
hebben. 
Na schooltijd ga je soms nog samen naar sport
wedstrijden, en ook ga je in de loop van het jaar met je 
klas op skikamp.



Melisseweg 2
9731 BX Groningen

 T 050  321 05 15
 E info.tts@o2g2.nl 

 www.topsporttalentschoolgroningen.nl
Aanmelden?
Onze aanmeldingsformulieren staan op onze website. 
Met een talentstatus van je sportbond of een RTC kun 
je op elk moment in het schooljaar instromen. Ook als 
je al op het voorgezet onderwijs zit.  
Weet je nog niet zeker of je talentstatus doorgaat?  
Ook dan kunnen je ouders je vast aanmelden. 

Wil je naar de SportLifeStylestroom? Dan is het  
belangrijk dat je ouders je voor 15 maart aanmelden.


