









Sporthal 1
Gymzaal
Uitgebreide outdoor sportvelden (basketbal - volleybal - handbal)
Beweegstudio: 24 fitnesstoestellen voor cardio- en krachttraining
Voetbalveld (Minneplein)
Tafeltennisruimte
Ritmiek- en zelfverdedigingszaal
Samenwerking met de Ieperse sportdienst voor gebruik van het Stedelijk zwembad en de indoor sportinfrastructuur
Binnenkort start de bouw van Sporthal 2

Sportafdeling Campus Minneplein

Sportinfrastructuur

Sportopleidingen
ASO & TSO

1ste gra
ad

Latijn
optie Sp
ort

GO! middenschool Ieper
Plumerlaan 24
8900 Ieper
057 20 00 38

GO! atheneum Ieper
Plumerlaan 26
8900 Ieper
057 20 07 29

www.campusminneplein.be

2de graa

Talentm d
od
Sport in ule
ASO

Studierichting SPORT

Schoolsport

Een afdeling met toekomst!
De toenemende vrije tijd, het stijgend aantal sportclubs, de nieuwe lichaamscultuur en de groeiende behoefte aan degelijke begeleiders in sportcentra bezorgen de leerlingen in deze studierichtingen heel wat toekomstmogelijkheden.
Ook sectoren zoals beveiliging, politie, brandweer, gezondheidszorg, ... zoeken
mensen met een goede fysieke conditie, gecombineerd met een ruime algemene vorming, talenkennis en/of wetenschappelijke studies.

Deelname aan diverse SVS
(Stichting Vlaamse Schoolsport) sportactiviteiten, zowel
recreatief als competitief. Er
is ook een uitgebreide kernwerking met de Ieperse
sportanimatie.

Optie LO in de Middenschool (1ste graad)
In de specifieke sportklassen wordt de algemene theoretische vorming uitgebreid met 4u LO per week. Op deze manier word je optimaal voorbereid op een
toekomst in de sportafdeling van het Atheneum.

ASO Talentmodule SPORT
de

Leerlingen die in de 2 graad kiezen
voor de talentmodule sport krijgen
een opleiding die hen voorbereidt op
het verder studeren. Daarnaast krijgen ze het volledige schooljaar 4u
extra sport aangeboden waarin ze
hun talent en passie voor sport verder kunnen ontwikkelen. Slagen in
deze sportafdeling vergt zeker de
nodige aanleg, positieve studiehouding en doorzettingsvermogen.

Adventurestage 4LO Sy
Tijdens deze adventurestage krijgen de
leerlingen ontelbare buitensporttechnieken onder de knie. Deze week staat
bovendien bol van de sportieve en uitdagende activiteiten waar zowel je conditionele paraatheid als je sportattitude
op de proef gesteld worden. Samenwerking, leergierigheid en teamspirit
zijn de sleutelwoorden van deze prachtige stage.

TSO LO & SPORT

Wintersportstage 6LO Warth

Deze studierichting bereidt leerlingen
voor op een job waar fysieke paraatheid en het kunnen omgaan met
mensen belangrijke vaardigheden
zijn. Het verder studeren aan een hogeschool (bv. bachelor LO) is ook één
van de toekomstperspectieven. We
bieden hier dus een stevige theoretische basis in combinatie met 10/12u
sport per week.

Tijdens deze ski- & snowboardstage
krijg je de diverse technieken onder de
knie. Je kan uiteraard ook de specifieke
wintersportsfeer opsnuiven. Voor velen is dit de unieke gelegenheid om
met deze sport kennis te maken en wie
weet, krijg je de smaak wel echt te
pakken! Een niet te missen stage in je
laatste jaar van onze sportafdelingen!

GO! middenschool

GO! atheneum

1ste graad
 Latijn optie Sport (ASO)
 Moderne Wetenschappen
optie Sport (ASO)
 Techniek optie Sport (TSO)

2de graad
 Talentmodule Sport in Latijn, Wetenschappen,
Economie en Humane Wetenschappen (ASO)
 LO & Sport (TSO)
3de graad
 Optie Sport in Wetenschappen en Humane
Wetenschappen (ASO)
 LO & Sport (TSO)

Beweegstudio
24 moderne fitnesstoestellen
voor zowel cardio- als krachtoefeningen. Deze toestellen
zijn ook na de schooluren
onder professionele begeleiding beschikbaar .
Meer info op www.beweegcoach.net

