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2 februari 2021
Bestuursbesluit visitatie en keurmerk, juiste tenaamstelling en BPS-Academie
Kopie visitatieverslag
BPS-Academie format aanbod

Geachte mevrouw van den Bosch,
Besluit bestuur inzake keurmerk BPS
Op 19 november 2020 is uw school bezocht door een visitatiecommissie van de vereniging BPS. Het
verslag van de visitatie en het advies van de visitatiecommissie is in de bestuursvergadering van 1
februari 2021 besproken. Hiermee wil ik u informeren over het besluit van het bestuur inzake het
keurmerk BPS.
Het bestuur constateert dat uw school voldoet aan de gestelde eisen en een volwaardig lid is van de
Vereniging BPS en onderschrijft de conclusies en adviezen van de visitatiecommissie.
Het bestuur besluit dat de school het keurmerk ontvangt voor de komende vier jaar. Dat betekent
dat uw school in 2025 opnieuw zal worden gevisiteerd. Van harte gefeliciteerd!
Voorwaarden
Het keurmerk wordt aan de school toegekend onder de volgende voorwaarden:
•
het bestuur van de vereniging wordt direct op de hoogte gesteld van wijzigingen die het
aanbod voor hoogbegaafde leerlingen substantieel raken;
•
het bestuur houdt zich het recht voor de erkenning als BP-school weer aan de school te
ontnemen als daar gegronde redenen voor zijn.
Certificaat
Op de Verenigingsdag (inclusief ALV) van 17 maart 2021 ontvangt uw school het BPS certificaat.
U bent bij deze , weliswaar digitaal, van harte uitgenodigd voor deze dag.
Juiste tenaamstelling
Voor het vervaardigen van het certificaat ontvangen wij graag de juiste tenaamstelling van uw
school.
Kunt u deze mailen naar: info@begaafdheidsprofielscholen.nl?
Kopie definitieve verslag
In de bijlage ontvangt u hierbij ook een kopie van het definitieve visitatieverslag.
Vervolg op pagina 2:

BPS Academie
Tot slot in de bijlage nog een schrijven van de BPS-Academie. Wilt u, indien u nog geen aanbod heeft
geplaatst op de site (http://bpsacademie.nl/), nagaan welke bijdrage uw school aan de Academie kan
en wil leveren? Indien dit wel het geval is, wilt u uw aanbod checken?
Ten slotte wens ik u, mede namens het bestuur, veel succes bij de verdere ontwikkeling van het
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op uw school.
Met vriendelijke groet,

Antoinette van Bree
Ambtelijk secretaris Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS)
06-10687206

