Mededeling tijdens de ALV 21-11-2108

Inrichting van een 5-8 klas voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de G.J. van den Brinkschool
De G.J. van den Brinkschool heeft nu negen groepen. Drie heterogene kleutergroepen (1/2A, 1/2B en
1/2C) en zes homogene groepen voor groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.
Deze homogene groepen worden ook welk leerstofjaarklassen genoemd. Dat wil zeggen dat de
leerstof gekoppeld is aan één leerjaar; alle zeven jarigen in groep 3, alle achtjarigen in groep 4 enz.
Binnen één leerstofjaarklas werken de leerlingen op zes verschillende niveaus, te weten:
- Basis (voorheen aanpak 2)
- Intensief (voorheen aanpak 1)
- Zeer intensief (met maximale inzet van de leraar-ondersteuners)
- Verdiept (voorheen aanpak 3)
- Zeer verdiept (plusstroom)
- 5-8 klas (zeer, zéér verdiept)
Een zesde begeleidingsniveau (voor leerlingen met een IQ > 130) is voor leraren alleen al
organisatorisch vrijwel onmogelijk, laat staan inhoudelijk. Het schoolbestuur heeft daarom op
verzoek van het team besloten om deze leerlingen te plaatsen in een 5-8 groep onder begeleiding
van een gespecialiseerde leraar. De 5-8 groep wordt als tiende groep toegevoegd aan onze school.
Het streven is per 1 maart 2019. Aan deze groep wordt veel les gegeven in het technieklokaal. Twee
ochtenden is het technieklokaal bezet voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.
Motivatie:
 Onze school heeft relatief veel leerlingen die een specialistische begeleiding nodig hebben en
die nu 'zwemmen'; de leraar kan ze onvoldoende bedienen. De zeer verdiepte aanpak
(plusstroom) blijft bestaan, maar deze aanpak is voor hen ontoereikend.
 Door deze kinderen uit de reguliere leerstofjaarklassen te halen heeft de leraar meer
aandacht voor de overige niveaus (het mes snijdt aan twee kanten).
 De 5-8 groep leerlingen komen niet geïsoleerd te staan. Het pauzeschema wordt op de
andere klassen afgestemd zodat zij altijd samen met leeftijdsgenoten buitenspelen.
Schoolreisjes, leerlingraad, schoolkamp en afscheidsmusical idem. Bekeken zal worden waar
nog meer 'dwarsverbanden' plaats kunnen vinden...
Informatieavond
Woensdag 28 november 2019, 20.00 -21.00 uur vindt er een informatieavond plaats voor ouders van
de G.J. van den Brinkschool die hier meer over willen weten.

