Uitspraken van kinderen over Hi-Level:
Hi-Level is leuk en leerzaam
Bij Hi-Level kom je in actie!
Een leuk, hoger niveau
Nooit meer verveling hier!
Bij Hi-Level leer je leuker
Hier is iedereen even slim!
Leef je uit met je hersenen
Je leert anders denken

Aanmeldprocedure:
In– en uitstroom van de Hi-Levelgroep verloopt altijd via de intern begeleider van de
school van het kind en in overleg met de
Hi-Level leerkracht. De in– en uitstroom is na
de zomer– en na de kerstvakantie.

Hi-Level:
Omgaan met
gelijkgestemden
Uitdagende opdrachten
Leren leren
Leren leven
Leren denken
Eigen doelen kiezen
Projecten

Hi-Level in Helmond:
Hi-Level is een bovenschools aanbod voor
kinderen in Helmond die meer uitdaging nodig
hebben. Deze kinderen kunnen op woensdagochtend gelijkgestemden ontmoeten op een
locatie in de eigen wijk en krijgen een wisselend, verrijkend en uitdagend programma. Het
unieke zit in het school-overstijgende karakter
van dit aanbod; alle stichtingen en besturen van
het Primair onderwijs in Helmond doen mee.



Doelen van Hi-Level:
Kinderen werken aan leren leren, leren leven,
en leren denken.
Dit betekent onder andere dat ze leren:
Hoe ga ik ermee om als ik mogelijk opeens niet
de slimste ben, fouten maak, voor het eerst een
onvoldoende haal? Hoe pak ik dingen aan qua
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid?
Hoe plan en organiseer ik dingen? Wat doe ik
als ik er pas op dinsdagavond aan denk dat ik
nog iets moet doen voor woensdag? En hoe
gaat leren eigenlijk? Ik heb nieuwe lesstof altijd
in een keer in mijn hoofd gehad, door alleen
maar te luisteren.



Het is belangrijk om slimme kinderen bijtijds te
leren hoe ze moeten leren, anders lopen deze
kinderen hier tegenaan op de middelbare school
of daarna.
Doelgroep Hi-Level:

Kinderen van groep 5 tot en met 8 die in
hun eigen groep al minimaal een half jaar
extra stof krijgen en dan nog steeds behoefte hebben aan meer uitdaging. Of
aan tenminste één van de volgende
voorwaarden voldoen:

Een vastgesteld IQ van meer dan 130

Op minimaal 2 toetsen van het leerlingvolgsyteem een I+ score (bij doortoetsen
nog steeds een I score) halen
Deze kinderen:















Leggen verbanden, kunnen goed analyseren
Zien vaak oplossingen voor problemen
Zijn creatief en origineel
Stellen veel ter discussie
Hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel
en nemen het op voor anderen
Maken zich er soms makkelijk van af
Maken slordigheidsfouten
Maken soms fouten in makkelijk werk, terwijl
het moeilijke werk wel goed gaat
Worden wakker bij interessante onderwerpen
Houden niet altijd van extra werk
Gaan soms achteruit in hun prestaties
Presteren gemiddeld en maken wel slimme
opmerkingen tussendoor
Beheersen de tafels soms niet
Scoren soms minder goed op LVS toetsen

Programmaonderdelen:

Vreemde talen

Projecten

Filosofie

Presenteren

Creatief denken

Samenwerken

Huiswerk
Communicatie met ouders:

Wekelijks logboek met daarin een verslag
van de dag en het huiswerk

Twee keer per jaar een evaluatiegesprek
met de Hi-Level leerkracht

Ziek melden:
Bij ziekte uw kind ziek melden op de eigen
school én bij de Hi-Level leerkracht.
Is de Hi-Level leerkracht ziek dan wordt u daar
zo spoedig mogelijk over bericht en vervalt de
bijeenkomst. De kinderen gaan dan naar de
eigen school/klas.
Waar?
IKC De Bundertjes
Basstraat 208

Wanneer?
Elke woensdagochtend
8.30 — 12.30 uur
Deelname:
Deelname aan Hi-Level is niet vrijblijvend.
Plaatsing in Hi-Level kan niet op ieder moment
worden beëindigd.
Wanneer gaat de Hi-Levelgroep niet door?

Eerste en laatste woensdag van het
schooljaar

Op studiedagen van de Bundertjes

In overleg maximaal een à twee keer
per jaar voor iets speciaals op de eigen
school

Als er minder dan vijf Hi-Level kinderen
aanwezig kunnen zijn

Als de Hi-Level leerkracht ziek of verhinderd is

