Aan: de leerkrachten van groep 7-8 /directie/ouder(s)/verzorger(s)
Basisschool: _________________________

Veghel, september 2019

Onderwerp: Talentklas voor cognitief getalenteerde leerlingen uit groep 7

Beste collega,
Als Zwijsen College willen we iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Vandaar dat we
gestart zijn met de talentklas. Dit is een klas voor leerlingen uit groep 7 die over het algemeen snel
van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben, meer leerstof aankunnen, toe zijn aan een extra
uitdaging en gemotiveerd zijn.
Wat houdt de talentklas in?
De talentklas start in januari 2020 voor getalenteerde leerlingen uit groep 7. Onder leiding van een
enthousiaste leraar gaan de leerlingen elke twee weken op donderdagochtend van 08.45 tot 10.15 uur
aan de slag met enkele gevarieerde verdiepingsgerichte projecten.
Op de muren van onze school zijn diverse citaten te vinden. Bij ieder project zal telkens één van deze
uitspraken centraal staan. Door middel van deze citaten gaan de leerlingen op expeditie door het
Zwijsen College en maken ze niet alleen kennis met de verschillende vakgebieden, maar ook met de
diverse centrale plekken in het gebouw.
Het eerste halfjaar van de talentklas bestaat uit een viertal modules. Volgend schooljaar, wanneer de
leerlingen in groep 8 zitten, zal deze talentklas wederom een drietal (andere) enerverende projecten
volgen. De talentklas wordt afgesloten met een excursie, die aansluit bij de gevolgde projecten.
Het programma eindigt in januari 2021, zodat de kinderen nog voldoende tijd overhouden om groep 8
naar volle tevredenheid af te ronden op de eigen basisschool.
Aanmelding
Om de doelstellingen van de talentklas te behalen en het leerproces goed te laten verlopen, is een
kritische blik bij aanmelding noodzakelijk. Vandaar dat niet de ouder(s)/verzorger(s), maar de
basisschool de leerling(en) aanmeldt. Wij vragen de leerkrachten van de basisschool grondig te
bekijken of de leerling past binnen het hierna geschetste profiel.
Om (een) leerling(en) aan te melden, vult de basisschool, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van
deze leerling(en), de bijlage in en stuurt deze vóór 6 december 2019 terug naar het Zwijsen College,
Postbus 134, 5460 AC Veghel, T.a.v. Merel Kramer. Per e-mail kan ook: mkramer@zwijsencollege.nl.
Het is niet mogelijk slechts een half programma te volgen. De aanmelding geldt voor zowel de laatste
helft van schooljaar 2019-2020 als voor de eerste helft van schooljaar 2020-2021.
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Profiel leerling talentklas
De talentklasleerling is binnen de basisschool gediagnosticeerd met een instrument (DHH of SiDi-R)
en werkt met talentarrangementen.
A of A+ scores bij de vakken (methode-onafhankelijke toetsen)*
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Studievaardigheden (CITO groep 6)
*(Indien er sprake is van één B-score op één van de vakken moet goed gemotiveerd worden waarom
deze leerling toch aangemeld wordt.)
Ook de volgende kenmerken worden meegewogen in de selectie:
- Prestatiemotivatie: Is de leerling gemotiveerd?
- Leer- en werkeigenschappen: Te denken valt aan: strategieëngebruik, creatief denkvermogen,
goede werkhouding, oplossingsvermogen, brede interesse, kunnen plannen van het werk,
zelfstandigheid, kritisch denken enz.
- Sociaal functioneren: Denk aan: samen kunnen werken, zich aan afspraken houden, goed
kunnen luisteren en met onbekende kinderen en leraren kunnen communiceren.
- (Zelf)reflectie: Doelen kunnen en durven stellen, kunnen verwoorden en/of beschrijven van het
geleerde, kijken wat anders had kunnen gaan, zichzelf durven beoordelen en goed omgaan
met feedback.
De uiteindelijke selectie van de aangemelde leerlingen voor de talentklas wordt gedaan door het
Zwijsen College in samenspraak met het projectteam van MIND.
Startbijeenkomst
Op maandag 13 januari 2020 is er om 16.00 uur op het Zwijsen College een startbijeenkomst voor de
leerlingen die mogen deelnemen aan de talentklas en hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze
bijeenkomst wordt de opzet van de talentklas uitgelegd en ontvangen de deelnemers de planning en
het rooster.
Financiën
Deelname aan de talentklas is niet geheel gratis. Voor de afsluitende excursie vragen wij een eigen
bijdrage van € 15,00 per leerling. Te zijner tijd wordt hiervoor een factuur gestuurd.
Certificaat
Aan het einde van de talentklas krijgen alle leerlingen een certificaat van deelname. Op dit certificaat
staat aangegeven welke modules de leerling heeft doorlopen.
Bij deze informatiebrief treft u drie bijlagen aan. De eerste bijlage betreft het inschrijfformulier voor de
talentklas. In bijlage twee is het protocol omtrent de verantwoordelijkheden opgenomen. Wilt u de
ouder(s)/verzorger(s) vragen dit protocol te ondertekenen en in te leveren tijdens de startbijeenkomst
op maandag 13 januari 2020? Een voorbeeld van het programma van de talentklas staat in bijlage
drie.
We gaan ervan uit dat het uitdagende onderwijsaanbod van de talentklas van het Zwijsen College een
waardevolle bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van cognitief getalenteerde leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Merel Kramer
Coördinator vwo 1&2 en talentklas
Mentor Fast Lane vwo+

Martijn Smeets
Teamleider vwo 1&2
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Jaargang 2020
Naam van basisschool: __________________________________________________
Ingevuld door: ________________________________________________________
E-mailadres van contactpersoon: __________________________________________
Gegevens van leerling(e):
Naam: ________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________ E-mailadres: ______________________________
Checklist: (plaats alleen een X wanneer de leerling volledig voldoet aan het genoemde punt)
Deze leerling is gediagnosticeerd met het volgende instrument.
___________________________________________________________________
Deze leerling heeft al ervaring met een vorm van verrijking/talentarrangement.
Namelijk_____________________________________________________________
Voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en studievaardigheden (methodeonafhankelijke toetsen) heeft de leerling een A of A+ score behaald.
Indien voor één van de onderdelen een B-score is behaald, kunt u hier aangeven
waarom deze leerling toch in de talentklas geplaatst zou moeten worden.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
O

1. De leerling beschikt over goede leer- en werkeigenschappen.
(Strategieëngebruik, creatief denkvermogen, goede werkhouding,
oplossingsvermogen, brede interesse, kunnen plannen van het werk,
zelfstandigheid, enz.)

2. De leerling functioneert op het sociale vlak naar behoren (samen kunnen
werken, zich aan afspraken houden, met onbekende kinderen en leraren
kunnen communiceren).

3. De leerling is in staat te reflecteren en weet hoe met feedback om te gaan.
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Toelichting:
1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In te vullen door de basisschool: (Motivatie voor deelname door deze leerling.)

In te vullen door de leerling zelf:
Ik wil graag meedoen met de talentklas van het Zwijsen College, omdat
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Protocol verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid Talentklas
Partijen
1)Basisschool
Naam school:
Adres:
Postcode/Plaats:
Vertegenwoordiger:
Handtekening:
2)Ouders/verzorgers
Naam kind:
Naam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode/Plaats:
Handtekening:
3)Zwijsen College Veghel
Naam vertegenwoordiger: Merel Kramer
Adres: PWA Sportpark 15
Postcode/Plaats: 5461 XL Veghel
Handtekening:
verklaren akkoord te gaan met dit protocol van toepassing op de bovenschoolse Talentklas van het
Zwijsen College te Veghel.
Het protocol treedt in werking per 13 januari 2020.
Partijen beogen met dit protocol de onderlinge verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden te
verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid voor de leerlingen te waarborgen.
Aldus overeengekomen
te (plaats)….……………………………………………
d.d. (datum) …………….…………………………….
• Gelieve 1 exemplaar, ondertekend door de drie betrokken partijen, mee te nemen naar de
startbijeenkomst op 13 januari.

Protocol
De Talentklas, zoals die aangeboden wordt door het Zwijsen College, is een initiatief om in te spelen
op de leerbehoeften van leerlingen die over het algemeen snel van begrip zijn, weinig instructie nodig
hebben, meer leerstof aankunnen, toe zijn aan een extra uitdaging en gemotiveerd zijn.
De talentklas vindt plaats bij het Zwijsen College te Veghel op de donderdagochtend voor leerlingen
uit groep 7/8 van 08.45 tot 10.15 uur tijdens reguliere basisschoollesdagen.
Gezien het feit dat de talentklas onder lestijd op een andere locatie dan de basisschool plaatsvindt en
er geen vertegenwoordigers van de basisschool bij aanwezig zijn, wordt in dit protocol uitdrukkelijk
aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.
Het is hierbij de bedoeling de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van partijen zo goed als
mogelijk op elkaar te laten aansluiten, ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van de leerlingen.
Naar en van het Zwijsen College
Ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen geeft het Zwijsen College er de voorkeur aan dat
leerlingen door de ouders/verzorgers worden gebracht en gehaald. Ingeval ouders/verzorgers er voor
kiezen hun kinderen zelfstandig naar en/of van het Zwijsen College te laten reizen, dienen zij daarbij
in aanmerking te nemen dat het voor het Zwijsen College niet mogelijk is hiervoor
verantwoordelijkheid te nemen of aansprakelijk te zijn. Het halen en brengen en het zelfstandig laten
reizen van de leerlingen van en naar het Zwijsen College is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de ouders/verzorgers.
De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het Zwijsen College start bij de persoonlijke
ontvangst van de leerlingen door een medewerker van het Zwijsen College, binnen bij de ingang van
de school en eindigt, aan het einde van de lesochtend, op diezelfde plaats.
Indien leerlingen naar/van het Zwijsen College worden gebracht/gehaald:
Tussen 08.40 en 08.45 uur worden de leerlingen binnen bij de ingang van het Zwijsen College door de
ouders/verzorgers overgedragen aan één van de medewerkers van het Zwijsen College, vanwaar zij
naar één van de leslokalen worden begeleid.
Rond 10.15 uur staan de leerlingen, onder begeleiding van deze medewerker, klaar bij de ingang van
de school om te worden overgedragen aan de ouders/verzorgers.
Indien leerlingen zelfstandig naar/van het Zwijsen College reizen:
Tussen 08.40 en 08.45 uur worden de leerlingen binnen bij de ingang van het Zwijsen College
ontvangen door één van de medewerkers, vanwaar zij naar het leslokaal worden begeleid.
Rond 10.15 uur worden de leerlingen door de leraar begeleid tot de ingang van het Zwijsen College.

Paraaf ouder(s)/verzorger(s):……………………

Fietsenstalling
Leerlingen die per fiets komen, mogen hun fiets stallen op het daarvoor bestemde terrein van het
Zwijsen College. Het stallen van een fiets geschiedt geheel voor eigen risico. Tevens is het voor de
medewerkers van het Zwijsen College niet mogelijk leerlingen separaat op te vangen bij de
fietsenstalling. De ouders/verzorgers worden daarom geadviseerd de leerlingen te instrueren zich
direct en zonder omweg naar de ingang te begeven. Niet eerder dan binnen de leerlingeningang van
het Zwijsen College zijn de medewerkers in staat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor
de veiligheid van de leerlingen op zich te nemen.
Verhindering
Ziekmeldingen en andere meldingen van verhindering worden vóór donderdag 08.30 uur door de
ouders gemeld bij zowel de basisschool als bij het Zwijsen College. Het Zwijsen College is vanaf
08.00 uur telefonisch bereikbaar op 0413-366941.
Foto’s
Gedurende de activiteiten van de talentklas zullen er een aantal foto’s gemaakt worden. Deze foto’s
zullen uitsluitend gebruikt worden voor de diploma-uitreiking en de uitgeprinte diploma’s die dan zullen
worden verstrekt. De foto’s worden dus voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Indien u hier
bezwaar tegen heeft, kunt u hierover contact opnemen met de talentklascoördinator, Merel Kramer.
Te laat komen
Indien een leerling niet is afgemeld en niet om 08.45 uur aanwezig is, zal een medewerker van het
Zwijsen College telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. Dit eerst nadat de aanwezige
leerlingen naar het leslokaal zijn begeleid.
Gedurende het verblijf in het Zwijsen College
Het Zwijsen College is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en het welzijn van de
kinderen gedurende de periode van 08.45 uur tot 10.15 uur, zowel voor activiteiten in het gebouw als
tijdens excursies buiten het complex van het Zwijsen College. Hiervoor heeft de stichting een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Bij calamiteiten (brand/ernstig ongeval/medische noodgevallen) wordt de bedrijfshulpverlening van het
Zwijsen College ingeschakeld.
Kwaliteit van het onderwijs
Gezien het feit dat de activiteiten van het Zwijsen College plaatsvinden binnen de reguliere lestijden
van de basisschool en er geen sprake is van verlof blijft de basisschool eindverantwoordelijk voor wat
betreft het onderwijs dat geboden wordt aan de leerlingen.
Onderdeel
Onderweg van en naar het Zwijsen
College
Veiligheid en welzijn tijdens lesactiviteit
van 08.45 – 10.15 uur
Onderwijsaanbod

Ouder(s)/Verzorger(s)
X

Zwijsen College

Basisschool

X
X

De ouder(s)/verzorger(s) van:
naam leerling: ……………………………………………………………………………..
verklaren dat bovengenoemde leerling (a.u.b. aankruisen):
O naar en van de talentklas van het Zwijsen College wordt gebracht en gehaald.
O zelfstandig naar de talentklas van het Zwijsen College komt.

Telefonische bereikbaarheid van ouder(s)/verzorger(s):
naam ouder/verzorger: …………..……………………………………………………….
telefoonnummer: ………………………………………………………………………….
naam ouder/verzorger: …………..……………………………………………………….
telefoonnummer: ………………………………………………………………………….

Ondertekening ter bevestiging:
naam ouder/verzorger: …………..……………………………………………………….
datum: ………………………………
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Voorbeeld van het programma van de talentklas
Let op: Dit is slechts een voorbeeld. Het aanbod van modules en de daarbij horende lesgevende docenten
kunnen wisselen. De data zijn van een eerder jaar en kunnen dus nog niet overgenomen worden voor de
nieuwe lichting.

