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Contactgegevens HB-coördinatoren
Profilering
De school profileert zich als een school voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen
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HB leerlingen zijn in beeld in de overdracht van basisschool naar
brugklas. Er is een verrijkingsaanbod voor schoolverlaters.
Per schooljaar zijn er enkele peerbijeenkomsten met versnellers.
Daarbinnen is er aandacht voor onderlinge contacten en
metacognitieve vaardigheden.
Vanaf de VWO brugklas is er pluspakket met extra vak Chinees of
natuurwetenschappen.
Er is een mogelijkheid tot ”totaal versnellen” waarmee leerlingen
het VWO in 5 jaar afronden. Versnellen voor deelvakken is
daarnaast ook mogelijk.
In de onderbouwteams is er aandacht voor signalering HBleerlingen tijdens leerlingbesprekingen.
Er is ondersteuning voor mentoren in begeleiding van
mentorleerlingen met HB.

De school biedt een verrijkingsprogramma voor de schoolverlaters in groep 7 en/of 8
De Talentklas
De Talentklas is een verrijkingsprogramma voor groep 7 en groep 8
leerlingen. Het bestaat uit het kennismaken met allerlei onderwerpen en
vakken (te denken valt aan Chinees, natuurwetenschappen en excursies).
Het prikkelen, stimuleren en motiveren van een vrij brede doelgroep is het
doel. Het accent ligt op de cognitief sterke leerlingen en op leerlingen die
meer of andere uitdagingen nodig hebben om gemotiveerd te blijven.
Talentklasleerlingen gaan niet automatisch naar het Zwijsen College en
ook niet automatisch naar de vwo plusklas.
De school biedt het volgende verrijkingsaanbod voor leerlingen in de onder- en bovenbouw:
Onderbouw, Bovenbouw
• Compacting van het lesprogramma
Onderbouw, Bovenbouw
• Versnellingsprogramma
Onderbouw, Bovenbouw
• Olympiades
Bovenbouw
• Taalprogramma's bijv. Cambridge Engels, Goethe Duits
Toelichting van een specifiek aanbod
Totaal versnellen
Het compacten van het lesprogramma stelt leerlingen in staat om voor
een, meerdere of alle vakken het VWO programma in 5 jaar te doorlopen.

Versie januari 2022

