SPORTPLUS

SportPLUS:
het beste
uit jezelf

Misschien vind je biologie, natuurkunde
en scheikunde helemaal te gek. Dan
is NatuurPLUS iets voor jou. Extra
activiteiten die jou kennis laten
maken met de wondere wereld van de
natuurwetenschap in de praktijk!
De moderne BiNaS-lokalen van
Roncalli maken het mogelijk om
praktisch aan de slag te gaan rondom
de vier thema’s van NatuurPLUS. Je doet
proeven onder begeleiding van docenten en
onderwijsassistenten. Zo vergaar je niet alleen
kennis, maar doe je ook allerlei vaardigheden op.
Geef op het aanmeldformulier aan dat je
belangstelling hebt voor NatuurPLUS, dan kun je je
aan het begin van het schooljaar inschrijven.
NatuurPLUS kost € 27,50 per schooljaar en voor
dat bedrag leer je exact hoe boeiend exacte vakken
eigenlijk zijn!

Sporten is gezond en sporten helpt je ontspannen. Als jij dat ook vindt en als je op maandag wat tijd over hebt, dan is
SportPLUS misschien wel wat voor jou.
Je kunt veel leren van sport. SportPLUS betekent dat je na
schooltijd nog twee uur sport met andere leerlingen onder
leiding van onze eigen gymdocenten. Je hoeft heus geen
topsporter te zijn; enthousiasme is veel belangrijker. SportPLUS
is ideaal als je graag kennis wil maken met sporten waarvoor in
de reguliere gymlessen geen tijd is.
Met SportPLUS ga je de dojo in, kun je lacrosse spelen, tennissen,
golfen, longboarden, mountainbiken of schermen en ben je niet
gebonden aan de sportzaal van Roncalli.

SportPLUS bezoekt de leukste sporten op locatie. Regelmatig
heb je clinics van een gastdocent die alles weet van de sport
die je die dag beoefent. Samen bezoeken we ook wedstrijden,
bijvoorbeeld van Neptunes (honkbal), Tilburg Trappers
(ijshockey) en Sliedrecht sport (volleybal).
Onze gymdocenten stellen elk jaar een nieuw uitdagend
programma samen. Deelnemen aan SportPLUS betekent ook dat
je leert over samenwerking en over het beste uit jezelf halen:
zaken die in je toekomst heel belangrijk zijn. De gymdocenten
kunnen je nog veel meer over SportPLUS vertellen! Deelname
aan SportPLUS kost € 50,- per schooljaar.

NATUURPLUS

Op Roncalli
mag ik mezelf
zijn en voel ik
me veilig.

NatuurPLUS:
exact is
echt boeiend!

