
DE IDEALE SCHOOL VOOR SPORTERS:
TOPSPORT TALENTSCHOOL  
GRONINGEN



De ideale school voor topsporters
Onze school is bedoeld voor sporters met een trainings
programma dat lastig te combineren is met gewone school tijden. 
Om te worden toegelaten heb je een status nodig van je sport
bond. Je bent ook welkom als je bent geselecteerd door een 
Regionaal Talentcentrum (RTC).

Daltonschool: jij maakt zelf keuzes
Als daltonschool willen we jou voorbereiden op de toekomst. 
Dat betekent dat jij veel vrijheid krijgt om zelf keuzes te ma
ken. Maar ook dat we verwachten dat je goed omgaat met die 
vrijheid. Dat hoef je niet alleen te doen, daar helpen we je bij. 
Je krijgt bijvoorbeeld  duidelijke planners waarin precies staat 
wat je taken zijn en 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 handig als je na school weer 
volop gaat trainen.

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 voorgaan. Altijd. 
Want jij wilt scoren. Winnen. Op de Topsport 
 Talentschool Groningen (TTS) kun je sport en 
school  combineren. Zo haal je het beste uit je 
zelf: op het gebied van je sport én van school.

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine daltonschool voor atheneum, havo 
en  vmbotl (mavo) in de gemeente Groningen met 30 
medewerkers 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.



Daltonlessen
Elke ochtend tot elf uur heb je tijd voor je eigen sport. 
Daarna volg je op school tot vier uur lessen op vmbo, 
havo of atheneumniveau. Een deel van die tijd besteed 
je aan zogenaamde daltonuren. Dan bepaal je zelf wat 
je gaat doen. Hoe je dat aanpakt leer je van je mentor 
tijdens de mentorlessen. Die lessen volg je tot en met 
de derde klas vier keer in de week aan het begin van de 
dag. Je krijgt ook een coach die jou helpt om de juiste 
keuzes te maken. Zo kun je zelfstandig werken aan de 
taken die je voor ieder schoolvak van je docenten krijgt. 
We hebben speciale stilteruimtes waar je rustig kunt 
leren. Je kunt ook extra tijd steken in een vak waar je 
minder goed in bent. Tijdens de daltonuren kun je ook 
samenwerken met medeleerlingen. Je kunt bijvoorbeeld 
samen werken aan een groepsopdracht. Of wiskunde
sommen oefenen. Regelmatig praat je met je coach over 
wat je hebt gedaan in je daltonuren en wat je ervan hebt 
geleerd. Zo leer je om te plannen en denk je na over de 
keuzes die jij maakt. 

Topsport en school
Bij ons combineer je topsport met school. Elke school
dag volg je tot elf uur je eigen trainingsprogramma. 
Daarna ga je tot vier uur naar school. Je zit dan in de 
klas met de leerlingen van onze SportLifeStylestroom. 

Ons onderwijs is plaats en tijdonafhankelijk. Dat 
betekent dat je verder kunt met je schoolwerk, ook 
als je niet in Groningen bent vanwege een wedstrijd 
of een sportevenement. In overleg met ons kun je 
lestijden verschuiven of je toetsen verplaatsen. Als 
je extra tijd nodig voor je sport, kun je sportverlof 
opnemen. Ook in je examenjaar houden we rekening 
met je sportschema. Je kunt je examens vervroegd 
of gespreid maken en je kunt ervoor kiezen om je 
examen jaar op te splitsen in twee jaar. We hebben veel 
contact met verschillende sportorganisaties, zodat we 
de combinatie sport en school zo goed mogelijk kunnen 
afstemmen. Heb je een status van een sportbond? Dan 
kun je ontheffingen krijgen voor vakken als maatschappij
leer, CVK, LO en een keuzevak.

Onze niveaus
Wij bieden onze topsporters lessen aan op vmbo tl, havo 
en atheneumniveau. Tosportleerlingen met een vmbo 
kbadvies zijn de eerste twee jaar ook welkom bij ons op 
school. Zij stappen in de derde klas over naar Werkman 
VMBO. 
Onze topsportleerlingen doen over het  algemeen met 
succes examen en presteren daarna ook goed in het 
vervolgonderwijs. Dankzij het dalton onderwijs zijn ze 
goed in staat om de juiste  keuzes te maken en lukt het 
om sport en school goed te combineren.



Wie kozen nog meer voor onze school?
TTS is de enige school in Groningen waar je school 
en sport zo goed kunt combineren. Bekende sporters 
uit het noorden hebben dat zelf ervaren: zwemster 
Ranomi Kromowidjojo, wielrenster Lonnneke Uneken, 
voetballer Bjorn Meijer, basketballer Kjeld Zuidema, 
hardloper Giovanni Codrington en hockeyster Willemijn 
Bos  hebben hier allemaal hun diploma gehaald.  Voor 
spelers van FC Groningen is dit zelfs de enige school die 
geadviseerd wordt. 

Sofie Hilverts, klas 3: ‘Op de Topsport Talentschool krijg ik heel veel ruimte om sport en school te  combineren. Als ik voor de KNVB selectie moet trainen, wordt het rooster voor mij aangepast. Ik heb me zo goed kunnen ontwikkelen dat ik ben geselecteerd voor de eerste lichting voetbalmeiden van FC Groningen.’

Buitenschoolse activiteiten
Het is supergezellig op school met zoveel sporters. Heb 
je een belangrijke wedstrijd? Dan leven we allemaal 
met je mee. Door het jaar heen organiseren we diverse 
gezellige activiteiten, zoals een schoolfeest. 

Goede sportfaciliteiten
Als echte sportschool beschikken we over verschillende 
goede sportfaciliteiten. Zo is er op school altijd een 
fysiotherapeut aanwezig van Medisch Centrum Zuid. 
Ook hebben we een eigen dojo en een fitnessruimte 
waar je onder begeleiding krachttraining kunt doen. 
Verder maken onze sporters volop gebruik van de faci
liteiten van sportcentrum Kardinge, zoals het zwembad, 
de ijsbaan, de klimhal en de sportfaciliteiten van het 
Alfacollege. 

Overstappen naar SportLifeStyle
Stop je om wat voor reden dan ook met topsport, maar 
wil je liever niet naar een andere school? Dan kun je 
overstappen naar onze SportLifeStylestroom.

Tom Kuil, klas 1: ‘Ik zit op de Topsport Talentschool. 

Daar kan ik school en motorracen combineren.  

Hoe vet is dat?’



Melisseweg 2
9731 BX Groningen

 www.topsporttalentschoolgroningen.nl
Aanmelden?
Onze aanmeldingsformulieren staan op onze 
 website. Met een talentstatus van je sportbond of 
als je  geselecteerd wordt door een RTC kun je op elk 
 moment in het schooljaar instromen. Ook als je al op 
een andere school voor voortgezet onderwijs zit.

Weet je nog niet zeker of je talentstatus van je sportbond 
of je selectie door een RTC doorgaat? Ook dan kunnen je 
ouders je alvast aanmelden. 

 T 050  321 05 15
 E sportcoordinatie.tts@02g2.nl 


