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Algemene informatie  

 

Doelgroep 

De masterclasses zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 die een vwo- of 

gymnasiumniveau laten zien. Het zijn leerlingen die extra uitdaging aankunnen, een brede 

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

 

Doelen 

- Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen uitdaging op cognitief gebied en ontwikkelen 

vaardigheden die hiertoe een bijdrage leveren. 

- Leerlingen doen ervaring op op een middelbare school. 

- Leerlingen maken op een uitdagende manier kennis met de manier van werken in het 

voortgezet onderwijs. 

 

Masterclasses 

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

programma van de basisschool of de middelbare school.  

 

In de masterclasses komen een aantal van de volgende vaardigheden aan bod: 21
e

 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 masterclass. Een masterclass bestaat uit 8 lessen en een 

leerling kan één masterclass per keer volgen.  

 

Docenten 

De masterclasses worden in principe gegeven door docenten van Het Nieuwe Eemland. 

 

Waar?  

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

Amersfoort.  

 

Procedure 

Op onze website, www.hetnieuweeemland.nl, staat het digitale aanmeldingsformulier. 

Inschrijven kan tot en met 18 maart. Uiterlijk 22 maart 2022 krijgen de leerlingen te horen 

of zij geplaatst zijn.   

  

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

leerlingen is het maximum.   

  

Kosten 

Elke masterclass, 8 lessen van 1½ uur, kost € 60,00 p.p. Bij inschrijving is de 

ouder/verzorger verplicht tot betaling van het volledige bedrag. Bij afwezigheid volgt geen 

restitutie. Het bedrag kan worden voldaan door middel van het betalen van de rekening die 

thuis wordt gestuurd. Uiteraard werken wij bij deze activiteiten kostenneutraal. 

 

Verzekering  

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

komt, terwijl hij 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 werkt het als volgt: er moet dan 

een ongevallendekking bij de basisschool aanwezig zijn. Volgens onze informatie hebben de 

basisscholen deze ongevallendekking. 

http://www.hetnieuweeemland.nl/

