Hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer
Gang van zaken toelatingsprocedure HBC:
De basisscholen vervullen bij de aanmelding voor het hoogbegaafdheidscentrum
een ’poortwachtersfunctie’; zij signaleren leerlingen.
De leverende school draagt er zorg voor –samen met de ouders- dat alle stappen
uit onderstaand stappenplan zijn ondernomen en dat de aanvraag compleet is. Zij
signaleren leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor het HBC.
Het kan ook zo zijn dat ouders bij de huidige school aangeven, geïnteresseerd te zijn
in het onderwijs op het HBC. Dit kan voortvloeien uit eigen kennis, observaties en
data. Ouders en school dragen er zorg voor dat alle stappen uit onderstaand
stappenplan zijn ondernomen en dat de aanvraag compleet is.
Ouders kunnen na het overleg met de huidige basisschool contact opnemen met de
WW. Ze worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Een rondleiding en
uitleg over de werkwijze zijn onderdeel van dit gesprek.
Alle benodigde documenten voor het dossier van de betreffende leerling worden
door de toelatingscommissie opgevraagd. Tevens kan de toelatingscommissie
contact zoeken met de leverende school en/ of behandelaar(s).

Groepen:
Momenteel zijn er 3 stamgroepen: een groep van 7-8 jarigen (groep 4/5) en een
groep van 9-10 (groep 5/6) en 10-12 jarigen (groep 7/8) met als maximale
groepsgrootte 20 leerlingen per groep.
Er zijn 2 instroommomenten per jaar: januari (uiterlijke aanmelddatum 1 december)
en augustus (uiterlijke aanmelddatum 1 mei).
Er is ruimte voor het bespreken van uitzonderingen.

Toelatingscommissie:
De Wereldwijzer kent een toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit:
● Onafhankelijk voorzitter (lid kwaliteitsteam Albero)
● IB’er van HBC de Wereldwijzer
● De coördinator van HBC De Wereldwijzer
● De psycholoog (adviserende stem)

Richtlijnen aanmelding:
De volgende richtlijnen worden bij aanmelding gehanteerd:
a) Instroom is momenteel mogelijk begin groep 4 t/m groep 8.
b) De leerling moet beschikken over een hoge intelligentie. Hierbij wordt een IQ
van 130 of hoger gehanteerd, rekening houdend met de bijbehorende
betrouwbaarheidsrange (ondergrens is 125).
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Hiervoor moet een intelligentieonderzoek overlegd worden van tenminste niet
ouder dan twee jaar.
De leerling heeft bij voorkeur jaar A-scores behaald op de CITO LVS voor
Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen.
Bij leerlingen waarvan vermoedens zijn van onderpresteren, wordt door de
psychologe nagegaan of deze vermoedens gefundeerd zijn.
De leerling heeft in principe een aangepast aanbod gehad op de eigen
school.
De leerling heeft veel uitdaging nodig en heeft bovenmatige interesses.
De school kan niet voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften
van deze leerling.
Instroom is mogelijk wanneer de leerling geen (gedragsmatige)beperkingen
heeft, waardoor het onderwijs aan medeleerlingen in het geding komt.
Wanneer er gefundeerde redenen zijn om aan te nemen dat gedrag
veroorzaakt wordt door een onvoldoende passend aanbod op de huidige
school, kan een plaatsing onder voorwaarden op het
hoogbegaafdheidscentrum overwogen worden door de toelatingscommissie.
Wanneer blijkt dat een leerling in de bovenschoolse
hoogbegaafdheidsvoorziening niet goed kan worden begeleid, zal samen met
de ouders worden gezocht naar een andere , wel passende vorm van
onderwijs.
De maximale groepsgrootte is 20 leerlingen. Wanneer deze groepsgrootte
wordt bereikt kunnen er tijdelijk geen nieuwe leerlingen worden aangenomen.
Deze leerlingen zullen op de wachtlijst worden geplaatst.

Overzicht Stappenplan toelatingsprocedure
Het is mogelijk om via een rondleiding zicht te krijgen op de praktische invulling van
het onderwijs op de Wereldwijzer. Wanneer ouders, kind en school het eens zijn dat
het HBC de juiste plek is, melden ouders hun zoon/dochter aan m.b.v. het
inschrijfformulier van HBC De Wereldwijzer (zie bijlage). Zij verzenden dit compleet
ingevuld naar het e-mailadres van De Wereldwijzer:
hbcdewereldwijzer@alberoscholen.nl
1. De coördinator van De Wereldwijzer ontvangt het inschrijfformulier en mailt
een digitale versie van de Quickscan (vragenlijst) naar de ouders. Waar nodig
wordt een papieren versie verzorgd.
Bij deze versie zit een toelichting en het verzoek om de volgende tabbladen
(in excel) in te vullen:
- GEGEVENS/ouders
- VOORSCHOOLS/ouders
- ALGEMEEN/ouders
- OUDERS (gehele observatielijst).
2. Ouders sturen de (digitale) versie door naar de huidige school. School vult de
gevraagde onderdelen in en sturen deze ingevuld retour naar de ouders:
- ALGEMEEN(LK)
- LEERKRACHT (gehele observatielijst)
- CONTACTGEGEVENS/school
3. Ouders vragen school om een overzicht van de CITO-resultaten en
methodetoetsen van de leerling. Deze kunnen verstuurd naar het
e-mailadres van De Wereldwijzer: hbcdewereldwijzer@alberoscholen.nl
4. De coördinator van HBC De Wereldwijzer stuurt de ontvangen Quickscan
(vragenlijst) door naar de psycholoog.
5. De psycholoog nodigt de ouders uit voor een gesprek.
6. De psycholoog heeft na het oudergesprek zo mogelijk een gesprek met de
aangemelde leerling. Zo mogelijk vult de leerling het leerlingdeel van de
Quickscan in.
7. De psycholoog neemt een IQ-onderzoek af (als er geen recent
onderzoeksverslag voorhanden is). Van dit eventuele onderzoek wordt een
beknopt verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de ouders.
8. De psycholoog werkt de gegevens van de complete Quickscan (vragenlijst)
uit, aangevuld met de resultaten van het IQ-onderzoek.
9. De psycholoog stuurt een gedocumenteerd advies aan de
toelatingscommissie.
10. Toelatingscommissie ontvangt: volledige QUICKSCAN + totaaloverzicht
CITO/ methodetoetsen + verslag IQ-onderzoek, aangevuld met onderbouwd
advies psycholoog.
11. De toelatingscommissie bespreekt dit advies en doet een uitspraak over het
wel of niet toelaten van de leerling tot het hoogbegaafdheidscentrum. Bij
twijfel bepaalt de toelatingscommissie in overleg met de ouders
vervolgstappen.

12. Bij toelating ontvangen de ouders en huidige school bericht.
Bij afwijzing volgt een (telefonisch) gesprek met een lid van de
toelatingscommissie.
13. Wanneer toelating definitief is, worden kinderen uitgenodigd om een dagdeel
mee te draaien in een van de groepen.

