
VMBO BASIS EN KADER MET EN ZONDER LWOO



Houd je van sporten? Wil je voetballen? 
Basketballen? Dansen? 
En heb je vmbo b/k advies? Dan bof je!

sport & dans. Daar ga je naar school en kun je veel 
sporten of dansen. Natuurlijk krijg je alle lessen die 
bij school horen, zoals wiskunde en Engels, maar daar 

week sport of dans. En je krijgt 4 uur gym per week. 

en zijn er dansoptredens. 

Sport en dans op het vmbo van Thorbecke zit gewoon 
in het rooster. Je kiest sport - of danslessen.  Dat 

allerlei sporten aan te leren, om extra te sporten of om 
uit te blinken in één sport, zoals voetbal of basketbal. 

Robin van Persie  en Georginio 
Wijnaldum hebben op Thorbecke 

vmbo voor sport & dans hun 
diploma gehaald. En jij?



Kies je voor de sportklas, dan kies je voor 4 uur extra 
gymlessen per week. In totaal heb je dan 8 uur sport 

clinics. Je gaat bijvoorbeeld klimmen, op survival en als 

het tweede leerjaar staan sporten als tennis, squash, 
mountainbike en outdoor skiën op het programma.
Bovendien zijn er het hele jaar door toernooien en 
sportdagen.

Veel jongens en meisjes dromen er van om 
profvoetballer te worden, de nieuwe Van Persie of 
Wijnaldum. Bij Thorbecke vmbo voor sport & dans 
kun je dichter bij je ideaal komen. Twee keer per week 
train je keihard. Je leert heel veel en dat zul je merken 

de kans. Luc Castaignos begon ook in de highschool 
Voetbal van Thorbecke VO en speelt nu bij Eintracht 
Frankfurt.

in urban dance. Hiphop, streetdance, jazz, modern en 
tap: bij het vmbo voor sport & dans van Thorbecke 
krijg je 4 tot 6 uur per week les. Wat je leert laat je zien 
bij optredens, bijvoorbeeld bij de grote show die we 
ieder jaar in een theater geven.

eigen basketbalzaal. Onder bepaalde voorwaarden kun 

je bij je eigen vereniging natuurlijk veel plezier van. Als 
je heel erg goed wordt, kun je topsporter worden.

Als hockey, volleybal of handbal jouw sport is en je wilt 

deze highschools. Wij willen dat je zó goed wordt dat je 
topsporter kunt worden.
 

Dit jaar geven we weer een 
super dansvoorstelling. 

Kom je kijken? We 
hebben al een paar vette 

dansstukken gemaakt.



Thorbecke VO is een Topsport Talentschool 

krijgt een individueel lesprogramma en rooster. 
Door de goede samenwerking met verschillende 

elkaar afstemmen. Als topsporter kies je dus voor sport 
.

Vanaf augustus 2016 is de bovenbouw van het vmbo 
vernieuwd. Aan het einde van het tweede jaar kies je 

& dans kan je kiezen uit Economie & Ondernemen, 
Zorg en Welzijn en Dienstverlening & Producten. Bij de 

je ermee kunt wanneer je doorgaat naar het mbo.

In het eerste leerjaar ga je op watersportkamp in 
Zeeland. In de tweede kun je naar Bobbejaanland 
en in de derde en vierde naar Walibi of Moviepark. 
Leerlingen uit de 3e klas Diensten & Producten gaan op 
survivalkamp in de Ardennen en kunnen in de vierde 
gaan skiën in de Alpen. 

Thorbecke VMBO voor 
sport & dans, een school 
waar je op een actieve en 
sportieve manier leert!

Bijna iedereen 
slaagt bij het vmbo 

voor sport & dans: 94% bij 
vmbo kader en 100% bij 

vmbo basis. 





Donderdag 3 en maandag 7 maart 2016 van 
18.30 - 21.00 uur.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs
vmbo voor sport & dans
Vmbo basis/kader (met en zonder lwoo)
Bezoekadres: Prins Alexanderlaan 151

010 - 289 04 00

ThorbeckeVMBOSportenDans

@VMBOsportdans

Woensdag 13 januari 2016, 19.00 - 21.00 uur

Je mag een keer meetrainen met de highschool Handbal, Hockey, Volleybal of Basketbal. Dat kan op 
maandag 2 november 2015 of op donderdag 14 januari 2016. Mail vooraf naar mevrouw Lagendijk als je 

school: 010 - 289 04 00.

 Volleybal

Maandag 15 februari: highschool Voetbal,  
 highschool Basketbal,  
 highschool Handbal en  
 highschool Hockey


