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Keuzearrangementen

• Keuzearrangement leerjaar 4

• BL en KL → Kiezen twee arrangementen voor twee periodes

• GT → kiest één arrangement voor één periode



Wat voor leerlingen zoeken wij?

• Enthousiast

• Sociaal

• Actief

• Avontuurlijk

• Gek op buiten zijn

• Niet bang om je handen vuil te maken

• Doorzetter



Wat is Buitensport?

• Een sportief-minded arrangement

• Niet alleen maar sporten, ook theorie!

• Veel leren door te doen op externe locaties!

• Je leert vaardigheden waar je heel je leven wat aan hebt:
• Plannen en organiseren

• Leiding geven / voor een groep staan (bij Buitensport activiteiten) als 
instructeur

• Veiligheidsbewustwording

• Koken op vuur en navigeren

• Grenzen verleggen en oplossingsgericht denken



Lesprogramma
• Kennis maken bij 2SUR5

• Project oriënteren (cijfer examen)
• Zelf een oriëntatieloop oefenen en vervolgens ontwerpen en 

uitvoeren voor leerlingen van onze school. Meerdere lessen.

• Mountainbike

• Boogschieten met scherp en Archery Tag

• Klimmen/zekeren

• Branding kajakken/raften

• Koken op vuur

• Elke les: opdrachten reader (cijfer examen)

• Stage (cijfer examen)



Vervolgopleidingen
• Brede voorbereiding op het MBO

• Vervolgopleidingen
• Lentiz MBO Maasland – Outdoor Activities

• Mondriaan – Lifestyle, Sport en Bewegen

• CIOS Sport en Bewegen

• VEVA opleidingen

• Of iedere andere MBO opleiding

• Denk aan: Bewegingsleider, outdoorcoach, 
militair, eventmanager, ondernemer, 
fitness, beweegagoog, 
boswachter/gids



Belangrijk om te weten

• Ouderbijdrage van +/- €95,-

• Veel les op externe locaties, goede fiets is een MUST!

• Wekelijks de reader bijhouden om aan het einde van het 
arrangement in te leveren

• Wekelijkse informatiemail met programma, tijden, locaties, huiswerk, 
etc.



Afsluiting

• Vragen?

• Contact:
rveerkamp@lentiz.nl of nkrikke@lentiz.nl
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