De Pr8klas
Al enkele jaren biedt Voila aan de kinderen van groep 8 de mogelijkheid om deel te nemen aan de pr8klas. Dit
is een initiatief bedoeld voor kinderen die een pre-advies VMBO-B of VMBO-K hebben. Tussen de
herfstvakantie en de meivakantie gaan we met deze kinderen onder begeleiding van een mentor naar het
Element in Amersfoort. We werken daar vooral aan praktische vaardigheden en steken hiermee in op het
praktisch talent van deze kinderen. Op het Element krijgen de kinderen techniek, horeca en bakkerij, zorg en
welzijn, sport en spel, diensten en producten, muziek en beeldende vorming. Daarnaast werken de kinderen
onder begeleiding van een mentor aan een portfolio. De begeleiding van deze mentor is erop gericht het
zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en de schoolmotivatie te verhogen. Naast dit inhoudelijk deel
maken de kinderen ook kennis met een VO-school en alles wat daarbij hoort. Doordat de pr8klas wekelijks bij
elkaar komt ontstaan er vaak vriendschappen tussen de kinderen en leren kinderen eventueel toekomstige
klasgenoten kennen.

De Kr8klas
De kr8klas is een nieuw initiatief en een doorontwikkeling van de Masterclass. Dit initiatief is bedoeld voor
kinderen uit groep 8 die gebaat zijn bij uitdaging op cognitief vlak. Tussen de herfstvakantie en de
zomervakantie gaan deze kinderen onder begeleiding van een mentor naar het Corderius-college in
Amersfoort. Daar krijgen de kinderen vakken aangeboden waar de diepte in gegaan wordt en waarmee de
kinderen echt tot leren komen. De vakken die aangeboden worden zijn o.a. Filosofie, een vreemde taal,
wiskunde en science (onder voorbehoud). De begeleiding van de mentor is onder andere gericht op omgaan
met een leerkuil en het ontwikkelen van executieve functies. Naast dit inhoudelijke deel maken de kinderen ook
kennis met een VO-school en alles wat daarbij hoort. Doordat de kr8klas wekelijks bij elkaar komt en de
kinderen overeenkomstige behoeftes hebben, kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan en leren kinderen
eventueel toekomstige klasgenoten kennen.
Voor meer informatie: kr8klas@voilaleusden.nl
Om deel te nemen in groep goud worden de volgende voorwaarden gehanteerd:
● Aanmelding gaat altijd via de stafmedewerker passend onderwijs van Voila (Alette Rond
(arond@voilaleusden.nl)
● De onderwijsondersteuner van SWV De Eem moet al betrokken zijn bij de leerling;
● Er is een volledig ingevuld en geëvalueerd Topdossier aanwezig;
● Er kan worden geplaatst als er in zowel groep goud, als de stamgroep plaats is;
● Toelating gaat altijd in samenspraak met De Heerd en de Holm

Groeilab
Wat is het Groeilab?
Het Groeilab is een plek waar hoogbegaafde leerlingen uit Leusden en Achterveld elkaar ontmoeten en samen
activiteiten doen. Het Groeilab is een plek waar leerlingen in contact komen met ontwikkelingsgelijken. De
groep bestaat uit 10 tot 12 leerlingen. Deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid een extra
ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld op het gebied van executieve vaardigheden. Gedurende een periode van
8-10 weken worden zij gecoacht door twee leerkrachten, die hoogbegaafdheidsspecialist zijn.
Voor welke leerlingen?
Het Groeilab is vooral bedoeld voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het aanbod op de eigen
basisschool. Zij hebben iets nodig dat buiten het reguliere curriculum valt. Het Groeilab biedt ‘ander onderwijs’
aan, door middel van activiteiten waarbij de sterke en zwakke punten van de leerlingen naar boven komen
drijven. Tijdens de activiteiten wordt geobserveerd hoe de leerlingen omgaan met hun eigen valkuilen en wordt
gezocht naar manieren om hiermee om te gaan.
Bruggenbouwers en Kansrijk Amersfoort- De bruggenbouwers timmeren gestaag aan de weg. Zie bijlage
7e1 voor een tussentijdse update (februari). Het streven is om meer samenhang te creëren en de

bruggenbouwers onder te brengen onder Kansrijk Amersfoort, een gezamenlijke ambitie lijn van PO en VO,
waarbij de focus in de eerste fase van uitwerking ligt op de leerlingen van groep 7 en 8 PO, en van de leerjaren
1 en 2 VO. De doelen waaraan gewerkt wordt:
1. Kinderen/jongeren met gelijke talenten krijgen gelijke kansen deze talenten te
ontplooien. We durven ongelijk te investeren om kansengelijkheid te bevorderen.
2. We willen een meer kansrijke overgang voor leerlingen van PO naar VO in Amersfoort.
3. Kinderen van verschillende achtergrond ontmoeten, spelen en leren samen, van jongs af aan. We willen
segregatie tegengaan.
4. Kinderen/jongeren zijn voldoende taalvaardig om onderwijs, op een bij hun talenten
passend niveau, af te sluiten en om zo actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Ook de regio is nadrukkelijk uitgenodigd. Vanuit de regio PO is CvB Voila lid geworden van de regiegroep
Kansrijk Funderend Onderwijs, waarin zijn vertegenwoordigd schoolbesturen
po en vo, wetenschap en gemeente Amersfoort.
Er wordt evidence informed gewerkt. We laten ons begeleiden door onderzoekers vanuit onze
kennispartners. Er wordt daartoe een kenniskring gevormd onder voorzitterschap van
Inge de Wolf. Deze adviseert besturen, gemeente en initiatiefnemers over de effecten die
verwacht mogen worden op basis van wetenschappelijke inzichten en bewezen
praktijken. De kenniskring begeleidt en onderzoekt lopende initiatieven zodat we
kunnen vaststellen in welke mate deze effectief zijn.
Er is financiering beschikbaar vanuit gemeente Amersfoort en ook komt subsidie beschikbaar vanuit de Gelijke
Kansen Alliantie, een initiatief van het ministerie van OCenW. De bruggenbouwers hebben een aanvraag
ingediend voor schooljaar 2022-2023.

