- Nieuwsbrief vanuit de werkgroep Talentgericht oktober 2014 -

Beste ouders/verzorgers,
In week 41 is er voor iedere leerling de vragenlijst in het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH) ingevuld.
Voor het merendeel van de leerlingen gaf het protocol aan dat deze leerlingen behoefte en
voldoende uitdaging hebben aan het basisaanbod dat de school biedt.
Voor ongeveer 40 leerlingen gaf het protocol het advies om een stapje verder te gaan en te starten
met een signalering.
Voor een beperkt aantal leerlingen kregen we het advies om gelijk over te gaan op verdere
diagnostiek (onderzoek).
Als werkgroep willen wij graag laten weten waartoe uw kind behoort. Dit doen wij als volgt:
-

-

-

Als uw kind valt binnen de basisgroep, dan hoort u niets. Uw kind krijgt het basisaanbod
aangeboden, eventueel aangevuld met herhalende of verdiepende stof. Dit zijn leerlingen die
vallen onder categorie A (de indeling waar wij in juli 2014 in de zorgnieuwsbrief over
schreven).
Als u kind behoort tot de groep waar wij het advies ‘Signalering’ voor kregen, dan krijgt u via
de mail in week 44 de vraag of u een oudervragenlijst wilt invullen via ons systeem. (u
ontvangt een inlogcode). Ook krijgt u per mail informatie over het vervolg en de
terugkoppeling.
Als uw kind behoort tot de groep waar we nader onderzoek binnen de school op in moeten
zetten (onder andere doortoetsen van de leerlingen) dan krijgt u een uitnodiging via de mail
om op school vooraf in gesprek te gaan. Wij lichten de procedure dan graag toe. De
gesprekken vinden plaats in week 47 en 48 met onderbouw coördinator Riette de With of
intern begeleider Susanne Belder. U ontvangt tijdig van te voren een uitnodiging.

In de zorgnieuwsbrief van juli 2014 heeft u kunnen lezen dat we, indien daar behoefte aan is, in
november/december zouden starten met een plusgroepje (bestaande uit kinderen van groep 3 t/m
8) dat maandelijks ongeveer 1,5 uur bij elkaar komt. Doordat wij als school nu eenmalig alle
leerlingen hebben gescreend is de groep ‘Signalering en Diagnostiek’ groter dan in een regulier jaar
waarin wij alleen groep 1,3 en 5 zullen screenen. Gezien het feit dat we ruim de tijd willen nemen om
alle kinderen uit de groep signalering en diagnostiek beter in kaart te brengen op het gebied van de
onderwijsbehoeften, hebben wij besloten om het ‘plusgroepje’ na de toets periode in januari op te
starten.
Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u in januari daar meer over.
Voor kinderen die nu vallen onder ‘Diagnostiek’ gaan wij met ingang van 1 november starten met het
aanbieden van uitdagend spelmateriaal binnen de groep. Mogelijk wordt deze groep in de maanden
november en december nog wat groter, doordat er kinderen die nu in de signaleringsfase zitten nog
door kunnen schuiven naar de fase van diagnostiek.
Kinderen die nu in de fase van de signalering zitten, krijgen uiteraard ook uitdagende stof
aangeboden, naast de basisstof, in de vorm van het werken in de plusboekjes van Stenvert.

Mocht u nog vragen hebben over de ontwikkelingen uit deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Talentgericht,,

Susanne Belder

