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 ouder(s )/ verzorger(s)
het IQ onderzoeksverslag (niet ouder dan 2 jaar) dat minimaal een TIQ van 130 aantoont
de vragenlijst van ouder(s) / verzorger(s)
de vragenlijst van de huidige leerkracht*
het leerlingdossier van de huidige school inclusief LOVS en 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, kunnen het
leerkrachtvragenformulier en leerlingdossier in een later stadium nog worden ingeleverd.
Voorwaarden voor toelating
1. De leerling zit in groep 6, 7 of 8 van primair onderwijs of de ontwikkeling van uw kind is passend
bij deze leerjaren.
2. TIQ is 130 of meer inclusief een gedegen analyse van een psycholoog of orthopedagoog inclusief
specialisatie hoogbegaafdheid.
3. Methodegebonden toetsen: 80% of meer goed van iedere toets.
4. Kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen kunnen niet worden
aangenomen.
5. Aantoonbaar of een hoog vermoeden van: een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, hoge
gevoeligheid in minimaal één setting (op school, thuis en/of bij peers). Hiervoor vullen ouders
en de huidige leerkracht van de leerling een vragenlijst in.
We zijn er ons van bewust dat de selectienormen 1 tot en met 3 objectieve gegevens zijn en de
selectienormen 4 en 5 subjectieve gegevens. De gegevens zijn van belang, maar meer nog is de analyse
van de samenhang van alle gegevens en de leerling als persoon van belang. Het complete beeld is
bepalend voor selectie. U ontvangt hiervan een bevestiging.
Procedure
Documenten
U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aangeleverde documenten met betrekking tot de
oriëntatiefase. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de
toelatingscommissie. Het kan zijn dat de toelatingscommissie u nog vraagt om extra gegevens aan te
leveren voor het beoordelen van de aanvraag. Hierbij zal de toelatingscommissie aangeven binnen
welke termijn zij deze extra informatie wenst te ontvangen. Indien er meer aanmeldingen zijn dan er
plaats is in de groep, 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.
Screening
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 dus voor het IQ onderzoeksverslag en advies; analyse en beoordeling van
toetsen; ingevulde vragenlijsten van ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten en de eigenschappen en
onderwijsbehoeftes van uw kind. De toelatingscommissie beoordeelt het hele dossier en geeft op basis
daarvan een voorlopig advies.
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Kennismakingsgesprek
Bij een positief, voorlopig advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
(intakegesprek).
De ouders gaan dan met de coördinator en/of de directeur in gesprek. Dit gesprek vindt overigens alleen
plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is in de gevraagde groep binnen de Junior
Academie in het lopende of komende schooljaar.
Proefperiode
Na het kennismakingsgesprek en positief, voorlopig advies van de toelatingscommissie ontvangen wij,
indien nog niet aangeleverd, de gegevens van de huidige school (leerkrachtenvragenlijst, LOVS en
methodegebonden toetsen). Daarnaast nemen wij contact op met de huidige school om de informatie
over de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
Vervolgens ontvangt u het bericht dat uw kind een periode van 2 weken kan proefdraaien bij de Junior
Academie. Tijdens deze proefperiode draait uw zoon of dochter volledig mee met de groep zodat
grondig in kaart kan worden gebracht of de school aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw
kind. Na afloop van de proefperiode bespreekt u met de IB’er van de Junior Academie de bevindingen
van de leerkrachten.
De definitieve beslissing over de toelating van uw kind wordt genomen door de directie, na advies van
de IB’er en leerkracht van de groep. U ontvangt hiervan schriftelijk de uitkomst.
Bezwaarprocedure
Wanneer een aangemelde leerling niet wordt toegelaten, zal dat besluit schriftelijk en met redenen aan
ouders worden meegedeeld. Ouders kunnen binnen 6 weken na het verzenden van dit besluit
schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het CPOV (CPOV Bestuursbureau, Landjuweel 16-5, 3905
PG Veenendaal). CPOV zal zich binnen 4 weken op dit bezwaar beraden en de beslissing schriftelijk aan
ouders toezenden. Ouders worden daarbij ook in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
Broertjes en zusjes
Jongere broertjes of zusjes die naar de Junior Academie willen komen en voldoen aan de voorwaarden
voor plaatsing, worden met voorrang op de belangstellingslijst geplaatst. De voorrangsplaatsing wordt
gebaseerd op de datum waarop alle vereiste formulieren zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een
bevestiging.
CPOV leerlingen
Leerlingen van Stichting CPOV die voldoen aan de voorwaarden voor plaatsing worden met voorrang op
de belangstellingslijst geplaatst.
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 bij het voltijd christelijk hoogbegaafdenonderwijs kan vanaf leerjaar 6 in het schooljaar 20192020.
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