Kostprijs

Speciaal traject voor beloftevolle spelers
die school lopen in SO Groenhove
Mogelijkheid tot trainen binnen de lesuren
Er worden drie trainingen per week aangeboden binnen het
lessenrooster. Er wordt getraind op maandag, dinsdag en
donderdag. Op maandag is er training met Ellen Lobbens in SO
Groenhove, op dinsdag en donderdag wordt er getraind in De
Treffer onder leiding van externe coaches zoals oa. Mathias
Wittevrongel. Jeugdcoördinator Stijn Duyck blijft supervisor van het
team van coaches en begeleiders van Basket Waregem ACADEMIE.
De trainingen gaan apart door voor de eerste graad en voor de
tweede en derde graad.

 Alle leerlingen betalen € 40
(2 uur).
 Bovenop deze basisprijs
betalen spelers / speelsters die
niet aangesloten zijn bij Basket
Waregem € 150 aan de club.
 Dit bedrag wordt niet in
rekening gebracht voor zij die
aangesloten zijn bij Basket
Waregem.
 Leerlingen die in het beloften
traject willen instappen,
moeten slagen in een
selectieproef door Basket
Waregem.

Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de studies. Om er zeker
van te zijn dat alle leerdoelen bereikt worden, hebben we volgende
regeling uitgewerkt:
 Basketbal wordt georganiseerd als keuzevak (4 uur in het eerste
jaar, 2 uur in de andere jaren). In dit geval missen de leerlingen
geen lessen.
 De leerplandoelstellingen L.O. worden in de trainingen
geïntegreerd. Als de trainingen tijdens de L.O.-les vallen, moet
de L.O.-les niet ingehaald worden.
 Een training kan ook vallen tijdens een uurtje studie.
 Andere eventueel gemiste lessen dienen ingehaald te worden
op een ander moment. Afhankelijk van het rooster en de
studierichting wordt dit structureel ingebouwd, vooral in de
eerste graad.

Optimaal gebruik van studietijd: avondstudie
en/of internaat
 De leerling kan na schooltijd in de studie blijven (tot
maximum 18u10).
 Voor wie niet in de directe omgeving van Waregem woont, is
ons sportinternaat de oplossing om studies en training te
combineren.
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