
Deventer scholengemeenschap voor 
gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

Ben jij een toptalent?
Als je echt opvallend goed bent in iets, bijvoorbeeld in sport, theater, ballet, 
kunst of muziek, kun je op het Etty Hillesum Lyceum een plek krijgen in de 
Talentengroep. In die groep krijg je bijvoorbeeld tijd 
voor trainingen tijdens schooltijd en een speciale kluis voor je spullen. 
Wij willen jou namelijk de ruimte geven dat toptalent van jou verder te 
ontwikkelen. 

Het vraagt wel iets van jou
Oké, je krijgt vrij als dat nodig is voor een training, maar je moet je lesstof wel bij 
zien te houden in je eigen tijd. Dan moet je goed kunnen plannen en de discipline 
hebben om op tijd naar bed te gaan bijvoorbeeld. Iedere Etty school heeft een 
Talentbegeleider waarmee je afspraken kunt maken over het combineren van je 
passie en school.

Je krijgt alle ruimte



Werk mee aan de toekomst!

Als ‘meetlat’ vraagt de 
school jou om een specifieke 
verklaring van de instelling of 
vereniging waar jij jouw talent 
beoefent.

Sport
• Je doet aan topsport 

internationaal en/of 
nationaal

• Je beoefent jeugdtopsport 
(nationaal hoogste niveau 
in de leeftijdscategorie)

• Je bent een jong toptalent 
(regionaal/districtsniveau)

Ballet
• Je hebt een verklaring van 

de balletopleiding en/of 
muziekschool

Muziek
• Je hebt een verklaring 

van de muziekschool/het 
conservatorium

Kunst
• Je hebt een verklaring van 

een externe deskundige en 
een deskundige docent

Theater
• Je hebt een verklaring van 

de balletopleiding en/of 
muziekschool

Contact en info
Neem voor informatie en afstemming contact op met de talentbegeleider van jouw school:

Arkelstein 0570 504600 Mevr. L. SuurdDe Boerhaave 0570 504640 Dhr. B. WansinkDe Marke 0570 504680    Dhr. E. van den Beld Het Stormink  0570 504660  Dhr . D. de Jong  Het Vlier 0570 504620 Dhr. H. Derks,  Dhr. B. Saal 

Calvin Beer
Go Ahead Eagles

Yari Raasveldt  
HSV Giants Hengelo

Baseball Academy Scimitars

Job Nahuis
Tex Town Tigers


