Vernieuwde Procedure selectie van leerlingen voor
de Masterclass
Uitgangspunt: Ieder schooljaar wordt opnieuw bezien welke kinderen voor de Masterclass in
aanmerking komen. Bij geschiktheid van meerdere leerlingen mochten kinderen in principe 1 jaar naar
de THIM of Masterclass. Dus de leerling die heeft deelgenomen aan de THIMklas neemt bij meerdere
geschikte kandidaten, geen deel aan de Masterclass, zo krijgen zoveel mogelijk meer-/ hoogbegaafde
leerlingen een kans. Dit betekent dat leerlingen die eerder zijn uitgeloot voor de THIM, maar nog wel
aan de onderstaande criteria voldoen, voorrang hebben op de leerlingen die al wel 1 jaar naar de
THIM zijn gegaan.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaan er geen leerlingen van de Kennemerpoort meer naar
de THIM, maar start de Kennemerpoort met een eigen Plusgroep op 2 de locaties, om de week.
A;Objectieve criteria:




A1-scores op de citotoetsen in het LVS. (Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen)
Uitslag Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets ( zo mogelijk) meewegen
De resultaten van de methode gebonden toetsen

B;Criteria ter beoordeling door observatie van het functioneren van de leerling in de
groep:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leervermogen, interesse, aandacht en leergierigheid, brede belangstelling
Taakgerichtheid, concentratie en motivatie
Zelfstandigheid, zelfsturing en planning
Zelfbeeld, zelfvertrouwen
Sociaal-emotionele competentie ( leeftijdsadequaat of verder in ontwikkeling)
Initiatief nemen, oorspronkelijk, onderzoekende houding, denkt “out of the box”
Houding in de groep en in de school
Welbevinden, behoefte aan uitdaging buiten de groep
Plustaken naast de reguliere weektaak
De leerkracht vult een SiDi 3 formulier Leerlingprofiel en Formulier 3.B/3-8 (overzichtsformulier)
Extra aandacht voor onderpresteerders.

Toelating voor de Masterclass:


Bovenstaande criteria worden beoordeeld door de leerkrachten van de groep 8 en groep 7, de
intern begeleider en een directielid. Zij stellen in overleg de volgorde vast van de lijst van
leerlingen die kandidaat zijn voor de Masterclass.

C; Vervolgprocedure voor de Masterclass:


De ouders van leerlingen die in aanmerking voor de Masterclass kunnen komen, worden
persoonlijk benaderd door de leerkracht/IB-er. De ouders worden geïnformeerd, ook over de
kosten. De ouders wordt gevraagd of zij vinden dat hun kind daarvoor in aanmerking kan
komen. Ouders bespreken het met hun kind. Het antwoord van de ouders wordt uiterlijk
binnen een week verwacht. Is de reactie positief dan vullen de ouders een SIDI 3-formulier
voor ouders in.
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Ouders worden tijdens het eerste gesprek over eventuele deelname aan de Masterclass, goed
geïnformeerd over de limiet aan leerlingen die toegelaten kunnen worden, ook de kandidaat
leerlingen moeten dit weten om teleurstelling te voorkomen.
De kandidaat leerlingen wordt gevraagd om op papier te zetten waarom zij graag in
aanmerking komen voor de Masterclass (‘sollicitatiebrief’). Dit doen zij op school. ( dit moet
gezien worden als graadmeter van motivatie, zonder minder talige leerlingen tekort te doen)
Deze leerlingen vullen ook het SIDI formulier 5 in op school.
Aan de hand van bovenstaande informatie ( Sidi 3-formulieren en motivatiebrief van de
leerling) wordt door de leerkracht, IB-er en directielid de definitieve keuze gemaakt van de
leerlingen voor de Masterclass.
De ouders worden persoonlijk door de leerkracht/IB-er geïnformeerd of hun kind wel/niet
naar de Masterclass mag.
Bij gelijke geschiktheid van meerdere kandidaat leerlingen per klas, wordt er geloot in bijzijn
van de ouders op school.

Tijdpad;
Wanneer
Augustus/ september
*het verdere tijdpad
hangt van het VO dat
de Masterclass
aanbied af.

De school
Start met voorlopige
keuze van kandidaat
leerlingen ( zie A en B)
Informeert de ouders
van kandidaat
leerlingen ( zie C)

Leerkracht vult SIDI
3B formulier in en
levert dit in bij de IBer.

De ouders

De leerling

De ouders bespreken
dit met hun
zoon/dochter.
Informeren de school
of hun zoon/dochter
wel/niet in
aanmerkingen mag/wil
komen voor bezoek
Masterclass
Ouder(s) vullen
ouderformulier 2B in
en leveren dit in op
school.

Kandidaat leerling vult
SIDI formulier 5 in en
schrijft een
motivatiebrief op
school

Er worden 2 leerlingen
voor de Masterclass
uitgekozen per locatie.
De ouders worden
geïnformeerd.
De namen van de
betreffende leerlingen
worden doorgegeven.
.
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