Ondersteuningsaanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen
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Contactgegevens HB-coördinator

Profilering
De school profileert zich als een school voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen
Toelichting

niet

heel
sterk

Bernrode is een Begaafdheid Profiel School en heeft het BPS-predicaat dit
schooljaar mogen ontvangen voor 4 jaar. Er is op de school een breed
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen.

De school biedt een verrijkingsprogramma voor de schoolverlaters in groep 7 en/of 8
8+ programma
Voor leerlingen van groep 7 of 8 die op zoek zijn naar een (extra) uitdaging
naast het reguliere onderwijsprogramma biedt de school het 8+
programma. Het 8+programma bestaat uit twee blokken van 3 lessen, één
in oktober/november en één in januari. Een leerling kan ze allebei meedoen
of aan een van de twee. Deze extra lessen zijn op woensdag van 15:00 tot
16:30 uur. De cursussen wisselen jaarlijks, maar er worden onderwerpen
aangeboden die niet in andere jaren van Bernrode worden gegeven. Actuele
informatie over het 8+-programma is te vinden op de website. Daar staat
ook hoe een leerling zich kan aanmelden.
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Delphi-programma
Het Delphi-programma is voor (hoog)begaafde leerlingen die niet meer
voldoende uitgedaagd kunnen worden op de basisschool en daardoor hun
motivatie voor school dreigen te verliezen. Deze leerlingen krijgen op
Bernrode de mogelijkheid om voor een vak te versnellen en krijgen een
eerste onderdompeling in de klassieke talen en cultuur. Ook kunnen zij
deelnemen aan extra cursussen uit het Hermes-programma. Per schooljaar
is er plaats voor 30 leerlingen. Leerlingen die zich daarna aanmelden als
leerling van Bernrode kunnen het aangeboden vak versneld blijven volgen.
Actuele informatie over het Delphi-project is te vinden op de website).
Contactpersoon voor het Delphi-programma is de teamleider onderbouw,
Quincy Veldhuis (qve@bernrode.nl)
De school biedt het volgende verrijkingsaanbod voor leerlingen in de onder- en bovenbouw:
Onderbouw, bovenbouw
• Geplande signalering van meer- en hoogbegaafde leerlingen
Onderbouw, bovenbouw
• Compacting van het lesprogramma
Onderbouw, bovenbouw
• Versnellingsprogramma
Onderbouw, bovenbouw
• Olympiades
Onderbouw, bovenbouw
• Taalprogramma's bijv. Cambridge Engels, DELF Frans
Onderbouw, bovenbouw
• Verrijkingsprogramma's i.s.m. universiteiten, zoals Pre University
College
Onderbouw, bovenbouw
• Verrijkingsprojecten
Onderbouw, bovenbouw
• Individuele coaching of begeleiding binnen de trajectvoorziening
Onderbouw, bovenbouw
• Specifieke coaching / begeleiding op executieve functies en/of
persoonlijke ontwikkeling
Onderbouw, bovenbouw
• Specifieke coaching en begeleiding van leerlingen met complexe
ondersteuningsbehoeften.
Onderbouw
• Hybride koersklas arrangement met specifieke aandacht voor
hoogbegaafde leerlingen

Versie januari 2022

Toelichting van een specifiek aanbod
Hermes
Het Hermesprogramma biedt alle geïnteresseerde en/of getalenteerde
leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone
lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en
naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende
gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermesprogramma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en
soms herontdekken. Het Hermes-programma is opgezet rondom de
faculteiten Talen, Exact, Zaakvakken, Kunst en Sport. Daardoor is er voor
elke leerling, ongeacht waar zijn belangstelling of talent ligt, wel een
passend aanbod. Het programma komt tot stand in samenwerking met
interne en externe docenten en externe organisaties en opleidingen. Het
programma varieert elk schooljaar en is voortdurend in ontwikkeling. Ook
kunnen leerlingen ideeën opperen voor het aanbod. Het meest actuele
programma is te vinden op de website.
Honours Programma Gymnasia
Sinds 2017 draait Bernrode mee in het Honours Programma van de
Gymnasia. HPG is een unieke mogelijkheid voor een leerling om zich over
langere termijn (klas 4-5-6) te ontwikkelen in een project naar eigen keuze.
Daarbij is de eigen ontwikkeling belangrijker dan het onderwerp op zich. In
het kader van het project gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling
(dat doen we al genoeg op school), maar juist ook om andere vaardigheden
die ook erg belangrijk zijn, zoals communiceren, reflecteren enz. In het HPGproject staat de leerling aan het roer: hij bepaalt waar hij heen wil en via
welke weg. Maar natuurlijk hoeft hij niet alles zelf te bedenken. Elke HPGleerling op Bernrode krijgt de ondersteuning van een docent-begeleider van
school.
Training: Boost Yourself
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De doelgroep van deze training zijn begaafde leerlingen vanaf leerjaar 3 die,
vaak door onderpresteren, een begeleidingsbehoefte hebben ten aanzien
van niet-cognitieve factoren. Leerlingen die bijvoorbeeld verveeld kunnen
overkomen, onderduikgedrag laten zien of een beperkte motivatie hebben.
In deze training leren zij eigen valkuilen te (her)kennen en leren zij het heft
in eigen handen te nemen.
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