SPORT OP TISP
De sportraad van Mol heeft het idee van “SPORTIEFSTE LEERLING
2016” (secundair onderwijs) opnieuw goedgekeurd !
In 2015 won Joran Van der LOO (TISP)
Bij elke naschoolse sportactiviteit van de “Stichting Vlaamse Schoolsport” (meestal op
woensdagnamiddag) kan je punten verzamelen.

De “sportiefste leerling” zal gehuldigd worden begin februari 2017
tijdens de kampioenenviering van Mol !
SPORTINFOPUNT
In de overdekte speelplaats hebben we aan het grote prikbord een sportinfopunt opgericht. Je kan er
alle info vinden over de sportactiviteiten op TISP. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
meneer Vanuytven.

MIDDAGACITVITEITEN
Er is een ruim aanbod aan sportactiviteiten tijdens de middag. Volgende sporten staan reeds op het
programma: kubb, basketbal, kanonbal, honkbal, minivoetbal op speelplaats, netbal en tafeltennis.
Leerlingen kunnen zich ook bekwamen in fietsen herstellen.. Eén maal per week kunnen de
leerlingen van de eerste graad strips/boeken lezen in de BIB.
Gedurende de week worden vele leerkrachten ingeschakeld. Onze dank hiervoor.

SPORTIEFSTE LEERLING TISP
Voor een sportactiviteit van het SVS op woensdagnamiddag krijg je telkens 1 punt.
Vanaf 5 deelnames krijg je zeker tafeltennispalet.
Hicaro Lopes en Joran Van der Loo waren vorig schooljaar de sportiefste leerlingen. Op de derde
plaats kwam Ward Dierckx voor Siemen Van der Poel. Op een gedeelde vijfde plaats stonden Jorrit
Steemans en Stan Vangenechten.

SPORTIEFSTE KLASSEN
Aan de hand van volgend puntensysteem zullen dit schooljaar opnieuw de ‘sportiefste klassen’
worden verkozen:
- 10 punten voor een deelname op woensdagnamiddag
- indien leerlingen inschrijven en zonder geldige reden of zonder verwittiging
afwezig zijn, gaan er 10 punten af
- enkel de leerlingen die aan minstens 1 activiteit deelgenomen hebben komen in
aanmerking
Er mag 1 klas van het eerste jaar en 1 klas vanaf het tweede jaar naar het Zilvermeer gaan.
Op donderdagnamiddag 4 juni 2015 mochten 1IWa en 1Ita (voor een gedeelde eerste plaats bij de
klassen van het eerste jaar) en 2IWa genieten van hun overwinning.

INDIVIDUELE SPORTEN SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport)
Wil je op woensdagnamiddag deelnemen aan de kampioenschappen zwemmen, gymnastiek,
atletiek, wielrennen, judo, enz. van het SVS?. Bij een individuele deelname wordt er meestal
verwacht dat de betrokken leerling zelf voor vervoer zorgt. Wanneer er meerdere leerlingen
ingeschreven hebben voor een bepaalde wedstrijd is het wel mogelijk dat er begeleiding en/of
vervoer wordt voorzien via de school.
Voor meer informatie kan je terecht bij dhr. Vanuytven, het prikbord in de overdekte speelplaats en
op de website van SVS ( www.schoolsport.be )

KERN MOL
DATUM
21/09/2016
28/09/2016
5/10/2016
19/10/2016
26/10/2016
16/11/2016
23/11/2016

2016- 2017
ACTIVITEIT
Oriëntatielopen
Honkbal
Superklas
Veldloop Zilvermeer
Voetbal 4 - 4
Polsstokspringen initiatie
Tafeltennis

graad
1+2+3
1+2+3
1
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3

18/01/2017 Zaalvoetbal

1+2

25/01/2017
1/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
15/03/2017
3/05/2017
10/05/2017

3
1+2+3
1+2+3
1+2
1+2
2+3
1+2+3

Zaalvoetbal
Boogschieten
Badminton
Kanonbal
Rugby
Beachvolleybal
Kajak

PLAATS
TISP
TISP
COLLEGE
Zilvermeer
Mol, sporthal Den Uyt
TISP
TISP
TISP - COLLEGE - HET
SPOOR
TISP - COLLEGE
Mol - Sluis, Olympia
HET SPOOR
TISP
TISP
Balen, Bleukens
Kajakclub MOKKA, sas 4

