Bovenschoolse
voorziening
voor meer- en
hoogbegaafde
leerlingen

Met deze brochure willen wij u
informeren over de bovenschoolse
voorziening van Stichting Agora voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen:
de Kangoeroegroepen, gevestigd op
meerdere locaties in de Zaanstreek.
De Kangoeroegroepen bieden een
aanvullend aanbod voor leerlingen
die aan de op school aangeboden
leerstof niet voldoende hebben.
Daarnaast zijn de Kangoeroegroepen
een ontmoetingsplaats voor
leerlingen die behoefte hebben aan
contact met gelijkgestemden.
De Kangoeroegroepen zijn bestemd
voor leerlingen uit de groepen 3-8.
Binnen de Kangoeroegroepen wordt
gewerkt aan specifiek op (hoog)
begaafden gerichte doelen en
vaardigheden
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Plaatsingsprocedure
We kennen eenduidige selectiecriteria
voor de Kangoeroegroepen.
Leerlingen dienen gesignaleerd (hoog)
begaafd te zijn. Hiervoor wordt het
signaleringsinstrument DHH gebruikt.
De plaatsing gebeurt altijd na overleg
tussen de specialisten Begaafdheid
van Agora en de thuisschool.
Vervolgens vindt er een intakegesprek
plaats met ouders en leerling. Er zijn
vaste momenten van instroom, te
weten na de zomervakantie en na de
kerstvakantie.
De groepsgrootte is 10 tot 15
leerlingen, afhankelijk van de
samenstelling van de groep.
De voorwaarden van deelname zijn:
* De leerling blijft ingeschreven
als leerling van de basisschool.
De basisschool blijft formeel
verantwoordelijk voor de leerling.
* De leerling valt tijdens de lesdag
van de Kangoeroegroepen onder de
verzekering van het bestuur.
* De ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor het halen en brengen van hun
kind naar de leslocatie.
* Deelname aan de Kangoeroegroepen houdt in dat de leerling bij elke
bijeenkomst aanwezig is, ook als
er op de thuisschool een speciale
activiteit is.

Aanbod

Contact

De volgende doelen worden nagestreefd:
1 Leren hoe te leren
2 Het leren van leergerichte kennis
3 Kritisch en creatief denken
4 Zelfverantwoordelijk leren
5 Activiteiten plannen
6 Zichzelf evalueren en testen
7	
Plannen van het doorgeven van inhoud,
proces en product
8 	Ontwerpen van nieuwe projecten om te
blijven leren
Het bildungsagoramodel is leidend bij ons
aanbod.

Door middel van nieuwsbrieven
vindt er een regelmatige
terugkoppeling plaats naar de
ouders. De leerkracht van de
thuisschool krijgt deze informatie
via de eigen Intern Begeleider.

De bijeenkomsten van de Kangoeroegroepen
vinden wekelijks plaats. Continuïteit is ons
uitgangspunt. De ervaring leert dat leerlingen
erg uitkijken naar de bijeenkomsten en deze
missen als het niet door gaat.
De leerlingen krijgen tijdens het werken
binnen de Kangoeroegroepen begeleiding en
feedback.
Soms gebeurt dat in de groep, soms tijdens
individuele coaching gesprekken.
De leerkracht van de Kangoeroegroepen
kan tevens als mentor voor (hoog)begaafde
leerlingen fungeren.
Naast het werken aan de bovengenoemde
algemene doelen wordt ook gewerkt aan
individuele doelen. Deze individuele doelen
en vaardigheden worden met de leerling
besproken.
In de Kangoeroegroepen worden
passende eisen gesteld aan de leerling. De
pedagogiek en didactiek is afgestemd op de
leereigenschappen en kenmerken van (hoog)
begaafde leerlingen. Voor de wisselwerking
tussen de geleerde vaardigheden in de
Kangoeroegroepen en de thuisschool is
het belangrijk om het geleerde te kunnen
toepassen in de dagelijkse omgeving.

Twee maal per jaar organiseren
de Kangoeroegroepen
contactmomenten voor de
ouders in de vorm van een
portfoliogesprek. Daarin
bespreekt de leerling zijn
voortgang en ontwikkeling. Aan
het eind van het schooljaar is er
een evaluatieprocedure.
Voor meer informatie kunt u
terecht op de school van uw kind
en onze website die via een link
op de site van de thuisschool te
vinden is.
Specialisten Begaafdheid® Agora
Tiny Eijben
Sabrine Jansma
Yvonne Kok
Jessica Pootjes
kangoeroegroep@agora.nu
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