Kopklas
Wat is een kopklas
De kopklas biedt een 1 jaar zeer intensief onderwijs voor leerlingen met inzet, motivatie
en capaciteiten voor TL/HAVO of HAVO/VWO, maar die nog niet het niveau in de
Nederlandse taal hebben bereikt en stevig genoeg in hun schoenen staan om dit
onderwijs te kunnen volgen. De kopklas is een voorbereidingsjaar voor onderwijs op
TL/HAVO of HAVO/VWO niveau. Leerlingen uit het regulier onderwijs uit groep 7 en 8
kunnen worden aangemeld op advies van hun leerkracht. Ook leerlingen uit het
basisonderwijs van het Taalcentrum kunnen doorstromen naar deze klas. In dit (extra)
jaar wordt hard gewerkt aan woordenschat, begrijpend lezen, grammatica, spelling,
studievaardigheden, planning en huiswerkhouding. De leerlingen nemen deel aan de
CITO-eindtoets. De klas bestaat circa uit 16 leerlingen.
Kenmerken kopklasleerling









Een positieve werkhouding
Gemotiveerd om huiswerk te maken
Geen grote gedragsproblemen, sociaal emotioneel evenwichtig
Redelijk tot goede algemene kennis
Heeft minimaal het rekenniveau dat past bij de leeftijd
Het leesproces is voltooid
Wordt in de kopklas niet ouder dan 14 jaar
Aantoonbare capaciteiten tot het volgen van onderwijs op TL/HAVO of
HAVO/VWO niveau

Procedure van aanmelding
De leerkracht van groep 7 of 8 ziet naast de kenmerken van een kopklasleerling
mogelijkheden tot cognitieve groei bij deze leerling.
Na overleg met IB-er van de school, ouders en leerling kan de leerling aangemeld
worden d.m.v. een aanmeldformulier ………..link taalcentrum
Ouders tonen ook motivatie en betrokkenheid.
Na de aanmelding wordt de leerling door het Taalcentrum uitgenodigd voor de
toelatingstoets en een gesprek. Gedurende de toets wordt de leerling geobserveerd.
De resultaten van de toets, het gesprek en de observatie worden besproken met de
leerkracht van de school waar de leerling onderwijs volgt. De beslissing tot wel of geen
plaatsing wordt genomen door het Taalcentrum. Het besluit is definitief.
De leerkracht van de school onderhoudt het contact met de ouders en de leerling over
datum, plaats en tijd van de toets. Evenals het op de hoogte brengen van de ouders en
de leerling over wel of geen plaatsing.

