Informatie masterclass voor leerlingen uit groep 8
Ook komend schooljaar zal er weer een Masterclass voor leerlingen uit groep 8 gegeven worden. De
leerlingen worden elke schoolweek op maandag- of dinsdagmiddag verwacht in een vast lokaal op
het Corderius College. Ze hebben dan les van 13.30 – 15.15 uur. Op het programma staan
verdiepende en verbredende onderwerpen, zowel op het gebied van de exacte vakken als op het
gebied van taal en cultuur. Het jaar is verdeeld in vier periodes waarin in iedere periode een
onderwerp aan bod komt. De leerlingen krijgen toegang tot de elektronische leeromgeving van de
school waar ze materiaal behorend bij het gaande thema kunnen vinden. Hierdoor kunnen ze thuis of
op de basisschool verder werken en dan eventueel samenwerken met klasgenoten uit de
Masterclass. Ook is hier de leerlingenlijst, de jaarplanning en andere informatie te vinden.
De begeleiding is in handen van een aantal vakdocenten van het Corderius College. Er wordt via de
basisschool gecommuniceerd over de voortgang van de Masterclass. Daarnaast is er een
presentatieavond waarop aan de ouders en andere belangstellenden wordt getoond wat de
leerlingen gedurende de Masterclass hebben gedaan.
Profiel leerling Masterclass groep 8
Het onderstaand profiel kan wellicht helpen om te beslissen of aanmelding voor de Masterclass een
goede keuze is. De uiteindelijke beslissing of een leerling aangemeld kan worden ligt bij de
basisschool, de toelating is in handen van de toelatingscommissie van het Corderius College.
De leerling van de Masterclass:
• is leergierig en breed geïnteresseerd, is in staat verbanden te leggen en stelt kritische of
diepgaande vragen;
• heeft geen problemen met het reguliere lesaanbod, kan wekelijks gemakkelijk een lesmiddag
missen;
• is een duidelijke vwo-leerling;
• heeft op de basisschool al behoefte aan meer dan de normale leerstof en heeft dit voor zover
mogelijk ook gekregen en afgemaakt (plusgroep, meerwerk o.i.d.);
• is bereid om zich voor een compleet cursusjaar aan een Masterclass te verbinden.
• staat zelf achter de keuze voor de Masterclass.
Verantwoordelijkheid
Er is overleg geweest met de inspectie voor het primair onderwijs of er formele zaken zijn die vooraf
geregeld moeten worden. De inspecteur gaf aan dat hij dit initiatief van harte ondersteunt. De
basisschool is en blijft verantwoordelijk voor de leerling, maar mag een deel van het onderwijs
uitbesteden aan het Corderius College. Tijdens het verblijf van de leerlingen op het Corderius College
en op weg van en naar huis vallen de Masterclass leerlingen onder de standaardverzekering van de
basisschool.

Financiën
Voor deelname aan de Masterclass wordt een eigen bijdrage gevraagd. De factuur voor het totale
bedrag €225,- per leerling) wordt in september naar het bestuursbureau van de basisschool
verstuurd, welke zal zorgdragen voor de betaling.
Aanmeldingsprocedure
De aanmelding vindt plaats via de basisschool. De aanmeldingsformulieren zijn via de website te
downloaden en moeten voorzien van handtekening van school, en aangevuld met de vereiste
documenten opgestuurd worden.
De aanmelding omvat de volgende documenten:
• Motivatiebrief ouders/verzorgers
• Motivatiebrief leerling (door leerling op de basisschool te schrijven)
• Toelichting basisschool over de leerling met daarin o.a. afgerond meerwerk / handelingsplan
• Resultaten op basisschool (uitdraai LVS of eventueel rapport)
• Resultaten entreetoets (eventueel later toesturen)
• Eventueel extern rapport
Deelname aan de Masterclass is geheel vrijblijvend en impliceert geen aanmelding bij het Corderius
College. Ook is deelname aan de Masterclass niet vereist om deel te kunnen nemen aan het
Masterclass programma voor klas 1 t/m 6.
Toelatingsprocedure
Vanuit deze aanmelding wordt door een plaatsingscommissie een selectie gemaakt op basis van de
meegeleverde informatie. Op deze manier verwachten we het niveau van de lessen te kunnen
garanderen en de toelating te kunnen objectiveren. In de plaatsingscommissie zitten twee leden van
de schoolleiding en twee docenten van de Masterclass groep 8.
Studiemiddag
In het najaar beleggen we een studiemiddag voor de leerkrachten van de scholen die het afgelopen
jaar deelnamen of het komende jaar leerlingen aanmelden. Tijdens deze middag willen we ingaan op
het aanbod van de Masterclass en de afgelopen jaar besproken mogelijke vormen van samenwerking
verder uitwerken. We hopen hierbij op een uitwisseling van ervaring om tot een betere begeleiding
van de meer begaafde leerlingen te komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. de Zeeuw, coördinator Masterclass groep 8)
zeeuwa@corderius.org

