
 

 

Sport 

WVC Sport is bedoeld voor leerlingen die niet alleen sportief 

zijn, maar ook echte teamplayers. 

WVC Sport leerlingen hebben naast de passie voor hun eigen 

sport ook veel interesse in andere sporten. 

Het doel van WVC Sport is om samen lekker te sporten en daar-

naast met elkaar en van elkaar te leren om zowel op een moto-

risch als sociaal vlak op een hoger niveau te komen. 

Het programma is een grote variatie in sporten waarbij je kennis 

maakt met sporten die je niet doet in de gymles. Ook zal je een 

aantal sporten beoefenen op sportclubniveau. WVC Sport is 20 

keer op een dinsdagmiddag gedurende het schooljaar. 

De volgende sporten zullen gegeven worden; karten, waterskiën, 

wandklimmen, flagfootbal, beachvolleybal enz. 

Daarnaast kan je deelnemen aan verschillende sporttoernooien 

tegen andere VO scholen zoals basketbal en volleybal. 

Handig om te weten: ook in 

leerjaar 2 kun je meedoen 

aan WVC Sport. 

 

Voor deelname aan WVC 

Sport wordt een eigen bijdra-

ge gevraagd van € 175,-. In 

dit bedrag zitten alle clinics 

inbegrepen. 

 

Extra uitdaging WVC Sport is voor iedereen 

                                                                                                                                                                                                                

Toelating WVC Sport 

In principe kan elke leerling die interesse heeft in alle takken van 
sport geplaatst worden bij WVC Sport . Het is niet noodzakelijk 
om in een of meerdere sporten uit te blinken, als de wil en drive 
er maar is om enthousiast en gemotiveerd aan alle takken van 
sport mee te doen. 

Voor de zomervakantie krijg je een uitnodiging om alvast kennis 
te maken met je WVC Sport genoten en de docenten. Tijdens de-
ze bijeenkomst proberen de docenten een goed beeld te krijgen 
van je enthousiasme, motivatie, doorzettingsvermogen en sporti-
viteit. 



 

 

Theater 

Wij zoeken JOU!  

 

Ben jij avontuurlijk? Ga je graag een nieuwe uitdaging aan? Hou 
je van bewegen en ben je niet bang voor de schijnwerpers?  

Podiumbeesten opgelet, want de WVC theaterklas gaat binnen-
kort van start! 

In de WVC theaterklas werk je in 20 middagen toe naar een spet-
terende voorstelling. Samen verkennen we het theater en gaan 
we aan de slag. 

We werken aan onze stem, emoties, concentratie en eindigen ons 
avontuur met de uitvoering van ons toneelstuk. 

Nodig jij alvast je vrienden en familie uit? 

 

Vragen? Heb je nog vragen? Mail naar drama docente Anne-
rixt Pijlman: a.pijlman@sgzuidwest.nl 

Praktisch: De WVC theaterklas vindt plaats op de woensdag-
middag van 14.30 tot 16.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig om te weten; ook in 

leerjaar 2 kun je meedoen 

aan WVC Theater. 

 

Voor deelname aan WVC 

Theater wordt een eigen 

bijdrage van € 175,- ge-

vraagd. In dit bedrag zit alles 

inbegrepen. 

Extra uitdaging WVC Theater is voor iedereen 

                                                                                                                                                                                                                

Toelating WVC Theater 

Theater is er voor iedereen. Of je nu een geboren toneelspeler bent, of 
een verlegen muurbloempje. Wij vinden een rol die bij je past.  

Het enige wat jij nodig hebt is een goed humeur en zin in de uitda-
ging!  

In de eerste lesweken zal je gewoon drama lessen volgen met je klas. 
In die periode zal de docent met de leerlingen bekijken wie er in de 
theaterklas op hun plek zijn.  

mailto:a.pijlman@sgzuidwest.nl

