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Juni/juli 2021 

 

Masterclass voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, die naar verwachting 

een vwo- of gymnasium-advies krijgen 

 

Algemene informatie voor ouder(s)/verzorger(s) 

Hierbij vindt u algemene informatie over de masterclasses. Op de flyer die digitaal 

beschikbaar is, vindt u meer informatie over het aanbod van de masterclasses.     

 

Aanleiding 

Het Nieuwe Eemland biedt al een paar jaar excellentietrajecten aan voor leerlingen van klas 

1, 2 en 3 van het gymnasium en het vwo. Leerlingen die hieraan deelgenomen hebben, 

geven aan dat een dergelijk traject uitdagend en motiverend is. In onze contacten met de 

leerkrachten van groep 8 van de basisschool horen wij dat sommigen van hun leerlingen 

behoefte hebben aan speciale excellentietrajecten. Voor de basisschool gebruiken wij het 

woord masterclass.  

 

Vorig jaar hebben wij een reeks masterclasses aan willen bieden, helaas is de dit niet 

doorgegaan vanwege de Coronacrisis. Van kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten 

hebben wij begrepen dat ons aanbod aanspreekt. Ook de keuzemogelijkheid en het 

maatwerk wordt gewaardeerd.  

 
Doelgroep 

De masterclass is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 die naar verwachting een vwo- of 

gymnasiumadvies krijgen. Het zijn leerlingen die extra uitdaging aankunnen, een brede 

interesse hebben, meer willen weten en de diepte in willen gaan bij onderwerpen.  

 

Masterclasses 

De inhoud van de masterclass is zo samengesteld dat deze geen overlap heeft met het 

programma op de basisschool of op de middelbare school.  

In de lesmodules komt een aantal van de volgende vaardigheden aan bod:  
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 eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, 

informatievaardigheden en creativiteit. Dat geldt ook voor de volgende vaardigheden: leren 

leren, plannen, zelfstandigheid en van fouten leren.  

Het kan voorkomen dat leerlingen opdrachten krijgen om thuis uit te werken.  

Leerlingen krijgen na afloop een certificaat uitgereikt.  

 

Modulair programma 

Leerlingen schrijven zich in per module. Een module bestaat uit 8 lessen en een leerling kan 

één masterclass per keer volgen. Er worden in schooljaar 2021-2022 drie keer een reeks 

masterclasses aangeboden: najaar, vroege voorjaar en late voorjaar.  

 
Docenten en contactpersonen 

De masterclasses worden gegeven door docenten van Het Nieuwe Eemland. We zijn te 

bereiken via masterclass@hetnieuweeemland.nl of telefonisch 033-4612984.  

 

Wanneer?  

De eerste reeks masterclasses is op maandag 4, 11 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 

november 2021. Iedere masterclass duurt van 14.30 tot 16.00 uur. 

 

 

Waar?  

De masterclasses vinden plaats op Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG 

Amersfoort. Uw zoon of dochter mag onder de bogen door aan de linkerkant zijn of haar 

fiets neerzetten. Vandaaruit worden ze naar de lokalen gewezen. 
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Het kan zijn dat bij een masterclass de leerlingen het schoolgebouw uit moeten om 

onderzoek te doen. U krijgt dit van te voren horen.  

 

Procedure 

• De leerkracht van de basisschool bepaalt of een leerling deel kan nemen, overlegt 

met ouders en geeft akkoord op het aanmeldingsformulier. 

• Ouder(s)/verzorger(s) sturen het aanmeldingsformulier op. 

 

Op onze website, www.hetnieuweeemland.nl, vindt u het aanmeldingsformulier en de 

bijlages. Deze formulieren stuurt u op naar masterclass@hetnieuweeemland.nl voor 

maandag 14 september, sluiting 17.00 uur. Voor 21 september krijgt uw zoon of dochter te 

horen of hij/zij geplaatst is.  

 

De masterclass gaat door als er minimaal 10 leerlingen per masterclass meedoen. 20 

leerlingen is het maximum. Alleen de masterclass Meesters in de kunst kent een maximum 

van 15 deelnemers. 

 

Kosten 

Elke masterclass, 8 keer van 1½ uur, kost € 60,00 p.p. Bij inschrijving bent u verplicht tot 

betaling vooraf van het volledige bedrag. Bij afwezigheid volgt geen restitutie. Het bedrag 

kan worden voldaan door middel van het betalen van de rekening die per mail wordt 

gestuurd. Wij werken bij deze activiteiten kostenneutraal. 

 

Verzekering  

Op het moment dat de leerlingen bij ons zijn, zijn wij verantwoordelijk. Als een leerling niet 

komt, terwijl hij/zij zich wel heeft aangemeld, nemen wij contact op met thuis en de 

basisschool. Mocht er iets gebeuren in de school met een leerling van de basisschool, dan 

hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering.   

Van basisschool naar Het Nieuwe Eemland en omgekeerd is het als volgt: er moet dan een 

ongevallendekking bij de basisschool aanwezig zijn. Naar wat wij begrepen hebben, hebben 

de basisscholen deze ongevallendekking. 

 

 

Frank van de Haar 

rector Het Nieuwe Eemland 
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