GEESSINKWEG

LO2

Gym als
examenvak!

LO2: gym als examenvak
Ben je geïnteresseerd in sport? Wil je straks naar de opleiding voor
sport en bewegen? Of wil je later een beroep waarin organiseren en
leidinggeven belangrijk is? Kies dan voor LO2!
In 3 mavo kun je op de Geessinkweg gymnastiek als examenvak (LO2) kiezen. Je volgt
LO2 naast de gewone gymlessen. In het 3e jaar krijg je 3 lesuren LO2 per week en in het
4e jaar 4 lesuren LO2 per week. Tijdens deze lessen ga je niet alleen sporten, maar leer je
ook theorie, organiseren en lesgeven. Je gaat bijvoorbeeld sporttoernooien voor klas 1 en
2 organiseren en gymlessen verzorgen op basisscholen in de wijk. Je sluit LO2 af met een
schoolexamen.
Waarom kiezen voor LO2?
Bij LO2 doe je veel kennis en vaardigheden op die in een vervolgopleiding of beroep
van pas komen. Denk aan de opleiding voor sport en bewegen of een beroep in de
gezondheidszorg, onderwijs of bij de politie of het leger, waarin organiseren of leidinggeven
belangrijk is. Of misschien vind je het gewoon leuk om met sport bezig te zijn en zou je je
hierin wat meer willen verdiepen. Dan is LO2 een goede keuze!
Voorwaarden LO2
Om voor LO2 te kunnen kiezen, moet je sporten natuurlijk leuk vinden. Ook moet je
over een aantal eigenschappen beschikken. Je bent:
•
•
•
•
•

Geïnteresseerd in meerdere sporten
Een teamspeler (je kunt goed samenwerken)
Zelfstandig
Behulpzaam
Gemotiveerd

Uiteraard is jouw docent LO er om je hierbij te begeleiden.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl/LO2 of neem contact op met jouw
docent LO of de decaan. Op bc-enschede.nl/LO2 kun je ook het aanmeldformulier
en de Spelregels LO2 downloaden. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een intake
gesprek en een toelatingstest.

Meld je
aan bij
LO2!

