AANMELDINGSPROCEDURE ALMEERS TALENTENLAB
Leerlingen kunnen eenmaal per jaar aangemeld worden en ze worden aangemeld voor de
periode van één jaar. Eenmaal toegelaten geeft het geen garantie dat de leerling het jaar
erop ook kan deelnemen. Het aantal leerlingen is beperkt tot 160, verdeeld over acht
groepen met gemiddeld 20 leerlingen.
De aanmeldingsprocedure voor het Almeers Talentenlab is aangescherpt om zo te komen tot
een meer efficiënte procedure. We hebben hiervoor vier stappen ontwikkeld:
STAP 1
We vragen aan de scholen om het aantal leerlingen aan te geven waarvoor een aanmelding
voor het Talentenlab zinvol is, gezien de ondersteuningsvraag van de leerling. Dit kan tot 0102-2019.
STAP 2
Naar aanleiding van deze aanmeldingen maakt het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Almere een verdeling van het aantal beschikbare plaatsen over de scholen. Bij het
melden van het aantal leerlingen gaat het om het totale aantal leerlingen van de school voor
het Talentenlab. Dus ook de leerlingen die op dit moment aan het Almeers Talentenlab
deelnemen en voor wie het wenselijk is om dit voort te zetten, moeten hierbij worden geteld.
Scholen krijgen voor 15-02-2019 het aantal leerlingen dat ze mogen plaatsen te horen.
STAP 3
Hierna starten de gesprekken met de eerste deskundige (psycholoog / orthopedagoog). De
eerste deskundige bepaalt of een leerling toelaatbaar is. Bij twijfel wordt advies gevraagd bij
een deskundige hoogbegaafdheid Passend Onderwijs Almere.
Het aanmelden van de leerlingen voor het Talentenlab bij Passend Onderwijs Almere kan tot
01-04-2019. De aanmelding vindt plaats door alle benodigde, compleet ingevulde
formulieren te verzenden naar: Talentenlab@passendonderwijs-almere.nl
STAP 4
Rond 1 juni krijgen de scholen bericht waar hun leerlingen zijn geplaatst. De scholen moeten
die informatie doorgeven aan de ouders. De eerste les is altijd in de tweede week na de
zomervakantie.
Aanvragen, waarbij de formulieren niet volledig zijn ingevuld, kunnen niet in behandeling
worden genomen (emailadres en telefoonnummer ouders zijn noodzakelijk voor de
leerkrachten). Voor leerlingen die al deelnemen aan het Almeers Talentenlab is het
voldoende als alleen het Toelaatbaarheidsformulier ingevuld wordt.

De FORMULIEREN die voor de aanmelding noodzakelijk zijn:
1.

Aanvraagformulier Dienstverlening Passend Onderwijs Almere.

Het is belangrijk om bij punt 6 duidelijk te maken op welke manier de school planmatig werkt
aan compacten en verrijken. Beschrijf de belemmerende en stimulerende factoren van de
leerling. Het moet helder worden waarom de leerling het nodig heeft om naar het Almeers
Talentenlab te gaan. Het formulier wordt samen met ouders ingevuld, zodat zij ook hun visie
kunnen geven. Het formulier staat op de website van Passend Onderwijs Almere bij
Formulieren: http://www.passendonderwijs-almere.nl/voor-scholen/formulieren
2.

LVS overzicht

Met daarin de resultaten van alle (gedurende de gehele schoolloopbaan) afgenomen Citotoetsen. Met vaardigheidsscores, niveauscores (I, II, III, IV, V) en leerrendementen van alle
vakken (inclusief Woordenschat / Kleutertoetsen / Leestempo en AVI).
3.

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid)

Het gaat om de DHH leerkrachtvragenlijst en de DHH oudervragenlijst in te vullen. Mocht dit
instrument niet beschikbaar zijn dat kan de Quickscan van Houkema gebruikt worden.
http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/quickscan
4.

Toelaatbaarheidsformulier

Formulier dat de leerling toelaatbaar is. Dit formulier wordt ingevuld wanneer de school de
leerling met de eerste deskundige (psycholoog / orthopedagoog) heeft besproken. De eerste
deskundige zorgt voor dit formulier.
5.
Indien aanwezig toevoegen
Diagnostische rapportage.
Voor de begeleiding op het Almeers Talentenlab kan een aanvulling van gegevens uit intern
of extern onderzoek (na toestemming van ouders) zinvol zijn.
Groepsplan/OPP.
Met daarin geanonimiseerde gegevens van de andere leerlingen. In het groepsplan/OPP
wordt het programma van compacten en verrijken van de school beschreven, zowel op het
gebied van didactische inhoud, als op het gebied van de pedagogische aanpak.
CRITERIA TEN AANZIEN VAN DE LEERLING: De doelgroep van het Almeers Talentenlab
bestaat uit (hoog)begaafde leerlingen (groep 5 t/m 8) die op de eigen school al een
uitgebreid programma krijgen van compacten en verrijken en dat nog niet voldoende afstemt
op de onderwijsbehoefte. Dat betekent niet dat leerlingen niet hoge I+-scores, maar wel
bepaalde leer- en persoonlijkheidskenmerken hebben, die duiden op begaafdheid. We
verwachten dat de executieve functies van de leerling minimaal op gemiddeld niveau zijn (zie
ook Richtlijnen Almeers Talentenlab, http://www.passendonderwijsalmere.nl/external/files/2009-08-09_leerlijn-leren-leren.pdf. Leerlingen met hoge Citoscores
kunnen ook hard werkende, goed presterende leerlingen zijn.

ROL INTERN BEGELEIDER: De intern begeleider bespreekt met de ouders de procedure
van de aanmelding Almeers Talentenlab. Het is belangrijk dat de informatie die op het
Toelaatbaarheidsformulier staat, ook met de ouders besproken wordt. Wanneer de school of
ouders besluiten dat de leerling niet (meer) deelneemt aan het Almeers Talentenlab
communiceert de intern begeleider dit met het Almeers Talentenlab.

SAMENVATTING TIJDLIJN PROCEDURE AANMELDING:






Voor 01-02-2019 wordt het totale aantal leerlingen van de school met een
ondersteuningsvraag voor het Almeers Talentenlab gemeld.
Uiterlijk 15-02-2019 hoort de school het aantal leerlingen dat aangemeld mag
worden.
Voor 01-04-2019 geeft de school aan welke leerlingen worden aangemeld voor
schooljaar 2019-2020. Van de nieuwe leerlingen gebeurt dit met een compleet
dossier.
Rond 1 juni 2019 krijgt de school bericht waar de leerlingen geplaatst zijn.

Wisselen van school
In principe krijgt de school een bepaald aantal plaatsen toegewezen. Als een leerling wisselt
van school, kan de leerling de plaats verliezen. Vooral ouders die na de aanmelding, maar
voor de start van het schooljaar hun kind van school willen halen, moeten daarop attent
gemaakt worden.

