Nieuwsbrief 6 – juni 2018

Beste plusklassers, ouders, leerkrachten en intern begeleiders,
In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar krijgen jullie informatie over de nieuwe opzet
voor het passend onderwijs aan onze (hoog)begaafde kinderen:
In het koersplan Wereldonderwijs heeft Optimus helder haar visie op het onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen verwoord:
Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd,
met daarnaast peercontact in de regio. Uitgangspunt daarbij is: thuisnabij en zo geïntegreerd
mogelijk.
De Optimusscholen van het SWV 3006 (Landerd- Oss) werken hierin samen met de scholen
van de besturen van IPO van SWV Stromenland.
De besturen van IPO (Invitare, Peelraam en Optimus) vinden het belangrijk dat kinderen
vanaf groep 4, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, de mogelijkheid
krijgen om in een peergroup geplaatst te kunnen worden. In deze peergroup wordt een
onderwijsaanbod gegeven dat aansluit bij de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. De naam
‘plusklas’ zal veranderen naar ‘peergroup’, omdat we denken dat deze naam passender is.
Het ontmoeten van peers is immers een belangrijke reden om deze groepen te formeren.
Naast het peercontact, vinden de IPO besturen het noodzakelijk om scholen/leerkrachten te
professionaliseren zodat ze beter toegerust worden om in hun eigen school en klas
tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde
leerlingen. Om dit te kunnen realiseren, zullen er komend schooljaar een aantal
veranderingen doorgevoerd worden.
Dit betekent voor de regio Landerd-Oss het volgende:
 Er komt in Schaijk een peergoup, zodat daar zowel letterlijk als figuurlijk een groep
dichterbij de scholen is.
 75% van de tijd zal worden besteed aan peergroup-bijeenkomsten en 25% aan de
begeleiding van de scholen. Dit houdt in dat de leerlingen drie keer naar de
peergroup komen en één keer niet. Deze vrijgekomen tijd zullen de
peergroupbegeleiders besteden aan de begeleiding van de scholen binnen hun eigen
bestuur.
 Tot de pauze zal het programma in de peergroep op gelijke wijze als voorheen
gegeven worden. Het projectonderdeel zal er anders uit gaan zien. We zullen
aansluiten bij de projecten waarmee de kinderen op hun eigen school aan het werk
zijn. Samen met de leerlingen zullen we onder andere op zoek gaan naar passende
hogere orde denkopdrachten, waar ze ook op hun eigen school aan kunnen werken.
Iedereen ontvangt binnenkort een nieuwe groepslijst en de planning voor het nieuwe
schooljaar van de eigen peergroepbegeleider.

Wij hopen dat we U voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, stel ze
dan gerust.
Vriendelijke groet,
Loes Manders
Mirjam Wingens
Hetty Meulensteen
Nog even dit….
De laatste bijeenkomst van de plusklas is in de week van 26-29 juni 2018.
We zullen het schooljaar feestelijk afsluiten.
Dan wil ik bij deze iedereen bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar en ….
EEN HELE FIJNE, ONTSPANNEN VAKANTIE!

Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

