Toptalentenbeleid
op het Kaj Munk College.
Inleiding.
Het Kaj Munk College weet dat er leerlingen zijn met uitzonderlijk talent, bijvoorbeeld
op het gebied van sport, muziek, dans.
De school kent mogelijkheden voor leerlingen met toptalent om de ontwikkeling
hiervan te combineren met de opleiding op onze school. Hieronder noemen we eerst
de voorwaarden waaronder je in aanmerking kunt komen voor faciliteiten. Vervolgens
beschrijven we wat we absoluut verwachten tijdens de lessen, hoe we mogen
handelen als jouw naam in de dagbladen verschijnt, hoe de procedure verloopt, om
tot slot in de bijlage het contract te beschrijven waarin staat wat we van elkaar
verwachten.
Omschrijving.
Onder voorbereiding op het meedoen in de topsport/ontwikkelen van toptalent
verstaat de school, dat de leerling deelneemt aan landelijke selecties, of duidelijk
aantoonbaar toptalent bezit. Deelname of het hebben van toptalent moet blijken uit
een schrijven van zowel de ouders als de bond, c.q. de trainer/begeleider of de
vereniging van de betreffende leerling.

Faciliteiten.
Wanneer een leerling aan de bovenstaande omschrijving voldoet maakt hij/zij
aanspraak op de volgende faciliteiten:


Toptalentencoördinator.
Deze persoon begeleidt de leerling in de gang van zaken rond het combineren
van toptalentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de leerling op school.



Trainingen/oefenmiddagen.
Als er geen andere trainings-/oefenmogelijkheden zijn kan een “gewone”
training/oefening onder schooltijd worden gevolgd. Dit geldt met name voor
omstandigheden waarin geen of te weinig trainings-/oefenfaciliteiten voor handen
zijn op de uren die buiten de lestijd vallen. Van deze regeling kan in principe geen
gebruik worden gemaakt tussen 9.10 uur en 14.10 uur. Lesuren die gemist
worden kunnen door zelfstudie worden ingehaald. De leerling gaat hierover in
gesprek met de desbetreffende docent. De docenten begeleiden de leerling
hierbij. Repetities gaan echter altijd voor, tenzij een ander moment is geregeld
met de docent, of afspraken gemaakt worden om het tijdens de uren voor
inhaalproefwerken te doen.



Centrale trainingen/oefenmiddagen.
Hij/zij krijgt gelegenheid deel te nemen aan centrale trainingen/oefenmiddagen.
Hiertoe doet hij/zij een verzoek aan de teamleider van de afdeling waarbij hij/zij
hoort. Toetsen die meetellen voor het schoolexamen kunnen in overleg met de
teamleider op een ander moment gemaakt worden.



Wedstrijden, uitvoeringen e.a.
Hij/zij krijgt gelegenheid deel te nemen aan:
- wedstrijden waarin een selectie moet worden afgedwongen,
- wedstrijden voor nationale teams
- wedstrijden op internationaal niveau.
-optredens en/of uitvoeringen ter bevordering van talent.
-audities die nodig zijn.
-andere belangrijke zaken

Deelname aan lessen LO.
Hij/zij neemt deel aan de lessen LO. Uitgangspunt is dat de lessen LO niet storend
mogen zijn in de trainings-/oefenopbouw. In dat geval worden de lessen LO op een
andere manier ingevuld.
In de overige perioden neemt de leerling zonder terughoudendheid deel aan de
lessen (risicovolle situaties worden in overleg met de docent LO vermeden). Een
inhaalprogramma voor de gemiste lessen LO wordt per blok in overleg met de
desbetreffende docent en de toptalentencoördinator doorgesproken. Dit zal gebeuren
aan het begin van blok 1 en telkens aan het eind van elk blok.

PR.
Indien een leerling gebruik maakt van de geboden faciliteiten wordt de school
toestemming gegeven hiermee naar buiten te treden in het kader van vergroten van
naamsbekendheid

Procedure.
1. De leerling komt met een verzoek voor het contract naar de mentor.
2. De mentor legt verzoek neer bij de toptalentencoördinator.
3. De toptalentencoördinator overlegt met de teamleider en neemt het besluit over
toptalentencontract en eventueel inhaalprogramma.
4. Leerling, ouders en teamleider ondertekenen contract en dit wordt ingeleverd bij
de toptalentencoördinator.
5. Bijzonder verlof wordt geregeld met de toptalentencoördinator d.m.v. een
geschreven verzoek van ouders en vereniging.
6. Leerling en toptalentencoördinator houden contact over de gang van zaken en in
te halen programma.

Contract.
Afspraken worden vastgelegd in een contract. Het contract wordt indien nodig
aangevuld met een inhaalprogramma.

