16 oktober 2019

Specifieke informatie
Aanbod en informatie over Group 8 4 talent
Elke leerling van groep 8 van alle KPOA-scholen krijgt een flyer in de week van 28 oktober
waarin beschreven staat:
- De bedoeling van Group 8 4 talent
- De onderwerpen van de lesprogramma’s met een verwijzing naar de sites van de
vestigingen voor verdere informatie
- Informatie voor kinderen, ouders/verzorgers omtrent de organisatie
- Informatie over aanmelden en toelating.
Lesprogramma
De lesprogramma’s vinden plaats op donderdagmiddag tussen 13.30-15.00 op de
vestigingen van het Meridiaan College. De lessen duren 90 minuten met daarin een pauze.
Data: 9, 16, 23 en 30 januari 2020.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het programma bestaat uit 4 lessen en wordt in de 4e les afgesloten met een presentatie of
iets dergelijks. Elke deelnemer krijgt een certificaat.
Per lesprogramma wordt aangegeven welk instapniveau vereist is: van basisberoeps tot
gymnasium.
Per lesprogramma wordt aangegeven aan welke kwaliteiten voldaan moet worden, zoals
kennis en vaardigheden. De leerling moet ‘wat over hebben’, hij mist immers lessen op de
basisschool.
Het is duidelijk per lesprogramma hoeveel leerlingen uit groep 8 deel kunnen nemen en
waar de lessenserie plaatsvindt.
Aanmelding en toelating
• Elke leerling gaat bij zichzelf na of en welke lesprogramma hij graag wil volgen
• Als een leerling graag een lessenserie wil volgen, gaat hij na of hij voldoet aan de
instapeisen
• De leerkracht bespreekt met de leerling of hij in aanmerking komt, gezien het
schooladvies en de instapeisen
• De leerkracht geeft toestemming dat de leerling het lesprogramma gaat volgen
• De leerling schrijft een motivatiebrief
• De toelatingscommissie bepaalt welke leerlingen toegelaten worden
• De leerlingen die afgewezen worden, krijgen daarvan bericht met uitleg
• De leerlingen die aangenomen worden, krijgen uitleg over programma enz.
• De ouders krijgen een brief waarin staat wat er gebeurt en hoe het zit met de
verantwoordelijkheid/verzekering. De ouders geven toestemming.
Praktische informatie
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om naar de vestiging te komen. Mocht een leerling er
niet zijn en niet afgemeld zijn, dan neemt de vestiging contact op met de ouder/verzorger.

