
Ondersteuning van het jonge kind

Christiaan Huygens heeft geen kleutergroepen. Het onderwijs op deze

afdeling start vanaf groep 3. Omdat Christiaan Huygens sinds dit schooljaar is

gesitueerd in Het Zuiderlicht kunnen leerlingen in hetzelfde schoolgebouw

daar in groep 1/2 instromen.

Onderwijsbehoefte

Speciale zorg voor kinderen met speci�eke
behoeften

Alle kinderen op Christiaan Huygens krijgen basisondersteuning. Met deze

ondersteuning krijgen de leerlingen voldoende begeleiding om de gestelde

onderwijsdoelen in elke groep te halen. Dit betreft de basale ondersteuning

die iedere leerkracht in de klas geeft: kinderen (her)instructie geven,

verlengde instructie, hulp bieden in de oefenfase en herhalings- of

verrijkingsstof aanbieden. Evenals het bieden van ondersteuning aan

leerlingen met lichte gedragsproblemen. De basisondersteuning is gelijk aan

de landelijk gestelde inspectienorm voor de verschillende indicatoren. Hierbij

kijken we goed of een leerling zich ontwikkelt naar zijn/ haar potentieel.
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Wanneer er op LOVS-toetsen lager wordt gescoord dan B II (HAVO-niveau)

wordt er extra ondersteuning geboden.

Ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit de didactische- en pedagogische vaardigheden

van de leerkracht, de inzet van onze intern begeleider en de ondersteuning

van het expertteam. Dit team bestaat uit een psychologe en een

orthopedagoge met deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid in

combinatie met leer- en gedragsstoornissen en problemen. Daarnaast is er

de mogelijkheid van de inzet van het Codenz Huis van onderwijs, een

incompany groep met specialisten.

Aanmelden

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en een vermoeden van

hoogbegaafdheid kunnen door ouders zo snel mogelijk op de

belangstellingslijst van Christiaan Huygens worden geplaatst, via de website.

Wanneer er plek is worden ouders gebeld voor een oriënterend gesprek,

waarin wordt besloten of de leerling de toelatingsprocedure in kan. Er moet

dan sprake zijn van een zeer hoge intelligentie: een snelle creatieve denker

met leerhonger. Christiaan Huygens start in groep 3. Heeft u een vermoeden

en wilt u uw kind vast laten wennen aan het schoolgebouw? Dan kunt u uw

kind inschrijven op Het Zuiderlicht, een reguliere basisschool in hetzelfde

gebouw, die wel over een kleutergroep beschikt.
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