Oriëntatieprocedure Junior Academie!
Oriëntatie
De oriëntatie begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig
zijn:





het oriëntatieformulier van ouders / verzorgers (algemene gegevens)
het IQ onderzoeksverslag die minimaal IQ van 130 aantoont
de vragenlijst van ouders / verzorgers
de vragenlijst van de huidige leerkracht inclusief de daarin genoemde schoolgegevens
(LOVS/methodegebonden toetsen)*

* Deze lijst ontvangen we bij voorkeur ook direct bij het aanleveren van alle gegevens. Als u echter redenen
heeft de huidige school nog niet over de oriëntatie te informeren, kan het leerkrachtvragenformulier in een
later stadium nog worden ingeleverd.
Voorwaarden voor toelating
1.

De leerling zit in groep 5, 6 ,7 of 8 van het primair onderwijs of de leeftijd van uw kind is passend in
deze leerjaren.

2.

TIQ is 130 of meer inclusief een gedegen analyse van een psycholoog of orthopedagoog met als
specialisatie hoogbegaafdheid.

3.

Methode gebonden toetsen: 80% of meer goed van elke opgave.

4.

Geen aantoonbare (ernstige) gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen.

5.

Aantoonbaar (of een hoog vermoeden van): een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, hoge
gevoeligheid in minimaal één setting (school, thuis en/of bij peers). Hiervoor vullen ouders en de
huidige leerkracht van de leerling een vragenlijst in.

We zijn ons ervan bewust dat de selectienormen 1 tot en met 3 objectieve gegevens zijn en de selectienormen
4 en 5 subjectieve gegevens. De ‘harde’ gegevens zijn van belang, des te meer is de analyse van de samenhang
van alle gegevens en de leerling als persoon van belang. Het complete beeld is bepalend voor selectie.
Om zorg te dragen voor een zorgvuldige selectie worden alle selectiecriteria onderzocht, geanalyseerd en
beoordeeld door een toelatingscommissie die gespecialiseerd is in de thematiek van hoogbegaafdheid. Dit
geldt voor het IQ advies, analyse en beoordeling van toetsen, eigenschappen en aansluiting op de
onderwijsbehoeftes.
Procedure
U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aangeleverde documenten met betrekking tot de oriëntatie fase.
Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de
toelatingscommissie. Bij veel belangstelling hanteren wij een belangstellingslijst. Wij hanteren bij deze lijst de
volgorde van binnenkomst waarbij de datum waarop alle vereiste formulieren door ons zijn ontvangen
bepalend is voor de plaats op de belangstellingslijst.
De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig advies. Bij een positief advies ontvangt u
een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek). De ouders gaan dan met de coördinator en/of
de directeur in gesprek. Het eventueel meedraaien met de groep behoort tot de mogelijkheden. Dit gesprek
vindt overigens alleen plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er plek is in de gevraagde groep
binnen JA!.
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De toelatingscommissie gebruikt de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen,
gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden.
Het definitieve advies over de toelating van uw kind komt in overleg tussen de toelatingscommissie en de
leerkracht van de groep tot stand. Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven voor de Junior
Academie.
De in dit document toegelichte oriëntatieprocedure is gericht op een kennismaking met ons onderwijs aanbod.
Aangezien de formele zorgplicht voor een goed onderwijsaanbod ligt bij de huidige school waar uw kind staat
ingeschreven, kan aan deze oriëntatieprocedure geen zorgplicht worden ontleend.
Broertjes en zusjes
Jongere broertjes of zusjes die naar de Junior Academie! willen komen, worden met voorrang op de
belangstellingslijst geplaatst.
CPOV leerlingen
Leerlingen van Stichting CPOV worden met voorrang op de belangstellingslijst geplaatst in verband met
subsidiëring door Stichting CPOV.
Evenwichtige groepen
De school streeft naar evenwichtige groepen. Gegevens als de leeftijdsopbouw van de groep, verdeling jongens
en meisjes en het aantal kinderen met aanvullende speciale zorgbehoeften zijn van invloed op de definitieve
plaatsing van de kinderen.
Instroom
Instromen in het voltijd christelijk hoogbegaafdenonderwijs kan vanaf leerjaar 5.
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