Ruiterijweg 1
3902 JA Veenendaal
t 0318 - 651901
info@speelkwartierveenendaal.nl

Voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Basisschool ’t Speel-Kwartier is een christelijke basisschool die,
binnen de mogelijkheden van onze school, passend onderwijs
biedt aan ruim 420 leerlingen. De kinderen die onze school
bezoeken wonen veelal in Dragonder-Oost, waar onze school
gesitueerd is.
Naast dit aanbod bieden wij op onze locatie vanuit onze stichting
CPOV e.o. voltijds christelijk onderwijs aan hoogbegaafde
kinderen. Onze Junior Academie (afgekort met JA!) zoals deze
onderwijsvorm heet, is gestart in augustus 2017.

Voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Geloof in Ontwikkeling
met een SMILE
’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving, waarin het
kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. Wij zien het
als onze opdracht de ontwikkeling van een kind te stimuleren. De
inspiratie voor die ontwikkeling vinden we in de Bijbelse waarden en
normen als basis en als richtingaanwijzer voor ons leven.
Geloof in Ontwikkeling.
Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen
zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de
kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogischdidactisch klimaat. Ons geloof in Jezus is zichtbaar in alles wat we
doen. Wij geloven in mogelijkheden van ieder kind.
Samen ontwikkelen in geloof.

Voor Wie?
Deze onderwijsvorm is voor kinderen wonend in
Veenendaal en omstreken met een IQ rond of hoger
dan 130, die als hoogbegaafd zijn aangemerkt door
middel van een psychologisch onderzoek. Meer over
onze toelatingseisen kunt u vinden via de link
toelatingseisen/ aanmeldingsprocedure.

Wij starten met één basisgroep voor kinderen in de
leeftijd van groep 6,7 en 8. Zij zitten gezamenlijk in
een basisgroep. Wij hopen dit uit te breiden met
een extra groep.

Waarom?
Het regulier onderwijsaanbod is over het
algemeen toereikend voor de meerderheid van de
leerlingen op de basisschool. Wij zien dat er, bij
ons en op andere scholen, een groep
hoogbegaafde leerlingen is die andere (onderwijs)behoeften heeft, waaraan wij in het reguliere
onderwijs niet tegemoet kunnen komen. Ook het
plusaanbod, al dan niet gegeven in de groep of in
een plusklas, en het versnellen of overslaan van
een leerjaar blijkt voor hen niet toereikend te zijn.
Deze hoogbegaafde leerlingen leren namelijk
anders. Zij nemen de wereld op hun eigen manier
tot zich en hebben behoefte aan een compact,
versneld, verdiept en/ of verrijkt
onderwijsprogramma, om te komen tot een
zinvolle en toereikende voorbereiding op hun
vervolgopleiding en plaats in de samenleving. Om
tot leren en ontwikkelen te komen, wordt bij het
onderwijs op de Junior Academie met het
aangepaste onderwijsaanbod ingespeeld op deze
specifieke behoeften.

Waar?
De Junior Academie vindt in het
gebouw van basisschool
’t Speel-Kwartier plaats op de
Ruiterijweg 1 in Veenendaal. Het
JA! onderwijs is onderdeel van
CPOV, cbs ’t Speel-Kwartier.

JA! staat voor…
J - Jezelf worden
‘Jezelf worden en zijn.’ Niet altijd een
vanzelfsprekendheid. Zeker niet als je hoogbegaafd
bent. ‘Wat zijn mijn talenten en kwaliteiten, hoe
gebruik ik die, waar ben ik goed in, waarin niet én
hoe ga ik hiermee om?’ Het ontdekken van wie jij
bent, het krijgen van inzicht in jezelf, je kwaliteiten
weten en gebruiken én jezelf (leren) accepteren is
van groot belang om een gelukkig en stabiel mens
te worden. Bij JA! leer jij samen met anderen wie jij
bent, wat jouw bijdrage aan deze samenleving is en
hoe jij ‘jij’ kan worden, zijn en blijven.

U - Uitdaging krijgen
In principe wordt het reguliere onderwijs bij JA!
in 30% van de lestijd doorlopen. Tijdens de
overige 70% van de tijd word jij vanuit een
compact, versneld, verdiept en verrijkt
onderwijsprogramma uitgedaagd. Jij krijgt bij JA!
onderwijs passend binnen jouw eigen
onderwijsbehoeften- en (on)mogelijkheden,
vanuit een persoonlijk opgesteld leerplan.
De instructies en de inoefening van de
basisvaardigheden betreffende de basisvakken
staan in het ochtend programma centraal.
Tijdens het middagprogramma werk jij binnen de
‘JA!-tijd’ met behulp van een weekplanning aan
(persoonlijke) leervragen- en doelen binnen een
gesteld thema en curriculum. De verrijking en
uitdaging wordt niet alleen op de cognitieve
vakgebieden gegeven. De creatieve en andere
intelligenties krijgen binnen elk thema hun eigen
passende verdieping. Elke woensdag worden
binnen de Open Academie tijd, ‘OA!-tijd’,
gastlessen gegeven en musea of andere
activiteiten bezocht. Hiermee spelen wij in op
jouw specifieke behoeften om tot leren en
ontwikkelen te komen, zodat jij een zinvolle en
toereikende voorbereiding op jouw
vervolgopleiding en jouw plaats in de
samenleving krijgt.

N - Naaste zien
‘Wie ik ben heeft alles te maken met wie jij bent en hoe ik jou zie.’ Vanuit onze christelijke identiteit helpen wij jou je naaste te zien en een
naaste te zijn. Iedereen heeft talenten gekregen. We hebben samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben elkaar
nodig. Bij JA! leer jij onder andere elkaars talenten zien, benoemen, waarderen en gebruiken. Samen leren werken neemt een belangrijke
plaats in binnen het JA! onderwijs.
Als Junior Academie werken wij nauw samen met basisschool ’t Speel-Kwartier. De integratie met niet hoogbegaafde leerlingen vinden wij
vice versa van groot belang. Wij zijn duidelijk een onderdeel van ’t Speel-Kwartier. Je speelt gezamenlijk tijdens de pauzes, gymt zo
mogelijk samen en viert gezamenlijk de (christelijke) feesten en vieringen. Wij maken gebruik van de school-brede methode en aanpak
van ‘ t Speel-Kwartier betreffende de sociale omgangsvormen.

I - Inspiratie zoeken
Zoek jij naar inspiratie? Waar vind je die? Ons enthousiaste,
gespecialiseerde en professionele onderwijsteam biedt jou
een rijke en uitdagende leeromgeving aan waar jij vanuit
een persoonlijk leerplan ook eigen antwoorden mag en kan
vinden. Actuele en op de hoogbegaafde leerlingen
toegespitste methodes en thema’s helpen ons hierbij. In het
reguliere pakket inspireren en dagen wij jou bijvoorbeeld uit
met wereldoriëntatie in het Engels, naast het Engels leer je
Frans en leer je een eigen website bouwen. Als jij daarnaast
bijvoorbeeld behoefte hebt aan het leren van nog een
vreemde taal, ‘be our guest’.

O – Ontwikkeling doormaken
Leren zorgt voor groei, groei geeft ontwikkeling. Ontwikkeling zorgt voor
opbrengsten. Wij gaan bij JA! voor hoge opbrengsten passend binnen jouw
mogelijkheden en niveau. Iedereen groeit op een eigen wijze, tijd en tempo.
Leren leren is een vereiste om je verder te ontwikkelen. Ontwikkeling maak
jij alleen door vanuit een ‘groei mindset’. Dit heeft alles te maken met hoe jij
in het leven staat. Heb je zin in een uitdaging of vind je fouten maken lastig?
Op onze Junior Academie leer jij vanuit lef, met vallen en opstaan, dat je
alleen kan groeien door fouten te maken, weer verder te gaan én er van te
leren.

R – Rideo ergo sum
Deze zin staat in het Latijns voor ‘Ik lach, dus ik besta.’ Humor en
relativeringsvermogen maken het leven vaak leuker en makkelijker.
Daarbij staat basisschool ’t Speel-Kwartier voor ‘Geloof in ontwikkeling
met een SMILE’. Wij zijn in ontwikkeling. Wij geloven in jou. Jij mag
(leren) geloven in jezelf. Samen gaan wij op weg. Op onze Junior
Academie leren wij positief kritisch te kijken naar onszelf en de wereld
om ons heen.

Doelstelling
Wij geloven in ontwikkeling. Ons geloof in Jezus is zichtbaar in alles wat
wij doen. Wij geloven in de mogelijkheden van elk kind. Wij begeleiden
kinderen in hun ontwikkeling van nu, met het oog op hun toekomst. Wij
willen kinderen leren geloven in hun eigen ik, verantwoordelijk en
betrokken maken voor hun eigen leerproces en leren zorg te dragen voor
zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Wij geloven in ontwikkeling.
Samenwerking, maatschappelijk, inspirerend, leerling gericht en eigentijds
zijn onze kernwoorden.

De doelstelling van het voltijds onderwijs van JA! aan hoogbegaafde
kinderen is om de kinderen zo uit te dagen dat zij tot volle ontwikkeling
komen vanuit hun potentie en mogelijkheden. Het onderwijs is zo
aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau
optimaal kunnen en mogen ontwikkelen met gelijkgestemden. Het
onderwijs van JA! sluit met haar rijke onderwijsaanbod aan bij de
denkwereld van hoogbegaafde kinderen. De kleine klassen van maximaal
18-20 kinderen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor
voldoende begeleiding.
Wij werken nauw samen met de leerkrachten en de reguliere groepen
van ’t Speel-Kwartier. U kunt hierbij denken aan de gezamenlijke pauzes,
tussen-schoolse opvang, vieringen, ateliers, gymlessen, bezoeken van
elkaars activiteiten en dergelijke. Deze integratie geeft aan beide kanten
een win-win situatie. Het heeft als doelstelling optrekken met elkaar én
leren van en met elkaar. We zijn anders, niets meer of minder. We
hebben elkaar nodig met al onze talenten en mogelijkheden. Vanuit deze
talenten en mogelijkheden hebben wij allemaal een eigen toekomst
perspectief en willen wij eruit halen wat erin zit om elk kind het gevoel te
geven: ik hoor erbij en ik doe ertoe!

Lesprogramma
Om onze leerlingen tot bloei te laten komen, hebben wij
een programma opgesteld dat ruimte biedt voor het
behalen van de kerndoelen. Daarnaast is er vooral veel
tijd voor de ontwikkeling van andere vaardigheden en
zelfgekozen leerdoelen. Hieronder een voorbeeld van
hoe een week eruit kan zien op de Junior Academie.

Toelichting onderdelen programma
Reguliere vakken & godsdienst
Ongeveer 30% van de lestijd zal besteed worden aan het
behalen van de kerndoelen. In deze tijd worden vakken
als Engels, begrijpend lezen, rekenen en taal behandeld.
Verdieping op reguliere vakken
Verdieping op de kerndoelen en ontwikkeling van
verdiepende vaardigheden. Dit zijn executieve functie als
emotie-regulatie, taakinitiatie en plannen.
JA! Tijd
In deze tijd leren de leerlingen een tweede vreemde taal
en krijgen zij tijd om te werken aan hun persoonlijke
leervraag.
Open Academie en ICT
Op woensdagmorgen nodigen we gastsprekers- en
docenten uit en is er ruimte voor externe
onderwijsactiviteiten zoals museumbezoek of het
deelnemen aan wedstrijden. Ook besteden we uitgebreid
aandacht aan ICT-vaardigheden.

Toelatingseisen
Als u interesse heeft in het onderwijs van JA! kunt u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen met de directeur. U kunt via de contactgegevens bellen of
mailen. Vanzelfsprekend dient uw kind te voldoen aan de toelatingseisen van JA!. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden voor toelating.

Indien niet aan alle toelatingscriteria kan worden voldaan, maar hoogbegaafdheid wel is vastgesteld door een geregistreerde en diagnostisch geschoolde
orthopedagoog/psycholoog met specialisme hoogbegaafdheid, dan is een kennismakingsgesprek en/ of aanmelding wel mogelijk. De toelatingscommissie zal, als
u besluit tot aanmelding op basis van alle informatie, een afweging maken of plaatsing mogelijk is.
De voorwaarden voor toelating zijn:
1.

De leerling zit in groep 6,7 of 8 van 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 zo mogelijk een specialisme hoogbegaafdheid.

3.

De school van herkomst kan geen passend onderwijsaanbod bieden.

4.

Géén aantoonbaar 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.




De afzonderlijke resultaten van het verbaal en performaal IQ zijn groter dan 125, indien verbaal en performaal IQ zijn onderscheiden in het onderzoek.
Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend door een geregistreerd en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisme hoogbegaafdheid.



De scores op intelligentietesten mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Aanmeldingsprocedure
Voor de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar onze website.

Laptop of tablet
Bij JA! werken alle kinderen met een eigen laptop of
tablet. Deze wordt door de ouders aangeschaft en
voorzien van de juiste software. De laptop/ tablet blijft
eigendom van de ouders, zij blijven
eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van het
apparaat.

Interesse?
Heeft u interesse in ons onderwijs? Heeft u vragen over de
toelatingseisen? U kunt vrijblijvend contact opnemen met de
directeur van ’t Speel-Kwartier - Bouline Lindemulder.

Contactgegevens
Neem gerust contact met ons op wanneer u meer
informatie wenst!
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