
 

 

 

 

 

 

Sport is op veel manieren belangrijk voor de ontwikkeling van een 

kind. Om die reden heeft het cijfer voor het vak LO een gewicht gelijk aan dat van alle andere 

vakken. Voor elk leerjaar heeft de sectie een programma vastgesteld. In het 3e en 4e leerjaar van 

het vmbo is dat vastgelegd in het PTA.  

 

Lukt het een leerling niet om deel te nemen aan de lessen, dan gelden daar de volgende afspraken 

voor:  

 

A. Kan een leerling één tot twee weken niet mee gymmen, dan meldt de leerling zich bij de 

verzuimcoördinator in B16 met een briefje van de ouders, waarin duidelijk omschreven 

staat waarom de leerling niet mee kan doen. De leerling gaat in B16 aan haar/zijn 

schoolwerk. De verzuimcoördinator stuurt de LO-docent een mail en omschrijft de reden 

van afwezigheid.  

 

B. Is een leerling 2 – 10 weken niet in staat om mee te doen aan de lessen LO, dan geldt nog 

steeds dat de leerling in B16 aan haar/zijn schoolwerk zit. De leerlingen werken in B16 in 

overleg met de mentor/coach aan de voor hem/haar moeilijkste vakken. De leerlingen in 

klas 3 en 4 vmbo moeten de gemiste onderdelen zo snel als mogelijk inhalen. De leerling 

gaat daarover in overleg met de docent LO.  

 

C. Bij een aaneengesloten afwezigheid, bijvoorbeeld in het geval van een chronische blessure, 

van langer dan drie maanden, vraagt de leerjaarcoördinator ontheffing aan. Een ontheffing 

voor een leerling van de vierde klas vmbo moet vóór 1 april zijn geregeld. Voor de andere 

klassen moet dat vóór 1 juni rond zijn. Deze leerlingen krijgen geen LO-cijfer.  

 

D. Wanneer een leerling met enige regelmaat lessen LO mist en dit opgeteld 10 lessen of meer 

zijn, krijgt de leerling te horen dat hij/zij alleen kan worden bevorderd wanneer er voor LO 

een vervangende opdracht is uitgevoerd. 


