Aan:
Betreft:

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen groep 8
masterclasses Leeuwenhorst

Noordwijkerhout, 27 augustus 2018

Geachte mevrouw/heer,

Wegens groot succes tijdens de afgelopen 11 schooljaren start het Teylingen College op de locatie
Leeuwenhorst binnenkort weer een aantal nieuwe Masterclasses voor leerlingen uit groep 8 van de
basisschool met capaciteiten op VWO niveau.
‘Masterclasses’
Leeuwenhorst wil graag aan leerlingen die “plus capaciteiten” hebben de mogelijkheid bieden om via
interessante en uitdagende lessen hun talenten verder te ontwikkelen door middel van een
introductieprogramma op voortgezet onderwijs niveau. De ‘Masterclasses’ zijn bedoeld voor leerlingen
die nieuwsgierig zijn, het een uitdaging vinden om zich in moeilijke opdrachten vast te bijten en graag
samenwerken.
Selectie
Wij hebben aan de leerkracht van groep 8 gevraagd o.a. als selectiecriterium het (CITO)
leerlingvolgsysteem te hanteren, d.w.z.: de leerlingen die op alle onderdelen een A of I scoren, een
enkele B of II daarbij uitgezonderd, kunnen voor de lessen in aanmerking komen. De score van de
entreetoets kan ook als uitgangspunt dienen. Uiteraard zijn natuurlijk zijn/haar eigen overwegingen
m.b.t. de VWO leerling van doorslaggevend belang.
De leerkracht van groep 8 heeft op basis van bovenstaande uw zoon/dochter geselecteerd en u deze
informerende brief gegeven, omdat hij/zij in aanmerking komt voor deelname aan de ‘Masterclasses’.

Leergebieden

Tijdens de vernieuwde Masterclasses komen de volgende leergebieden aan bod:
1
2
3
4
5

Science: Bèta techniek
Engels: New Beginnings/Cambridge**
Gymnasium: Latijn en Grieks/cultuur
Chinees
Muziek: Ableton Push (omgaan met software voor het maken van je eigen muziek)

** Voor geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen bestaat de mogelijkheid om na afloop van de
masterclasses een buitengewoon interessante serie lessen Engels te volgen (young adult literature,
integrated social media, Cambridge certificate)!

Data en tijden
Op donderdagavond 18 oktober a.s. worden u als ouder(s)/verzorger(s) en uw zoon/dochter
uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op de locatie Leeuwenhorst, Langelaan 1 te
Noordwijkerhout. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur in het forum van de school.
De lessen worden gegeven op diezelfde locatie op de volgende tijdstippen:

Woensdag 31 oktober
Woensdag 14 november
Woensdag 21 november
Woensdag 28 november
Woensdag 12 december
Woensdag 9 januari

14.00 -16.00 uur
14.00 -16.00 uur
14.00 -16.00 uur
14.00 -16.00 uur
14.00 -16.00 uur
14.00 -16.00 uur

Op donderdavond 17 januari vindt de afsluiting van deze ‘Masterclasses’ plaats door de leerlingen. U
bent daar als ouder(s)/verzorger(s) tezamen met de betrokken docenten en leerkrachten van groep 8
van harte welkom.

Toelating en aanmelding
De plaatsing van de leerlingen geschiedt op advies van de leerkracht van de basisschool. Hij/zij
bepaalt of een leerling op grond van bovenstaande in aanmerking komt voor de ‘Masterclasses’. We
stellen geen maximum aan het aantal, dus iedere leerling die zich aanmeldt, kan terecht.
De aanmelding vindt plaats via het bijgesloten aanmeldingsformulier. Dit formulier dient uiterlijk
donderdag 4 oktober in het bezit te zijn van de locatie Leeuwenhorst.
Kosten
Aan de ‘Masterclasses’ zijn geen kosten verbonden.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande, dan kunt u vanzelfsprekend te
allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 0252-461777 of via
de mail: j.wels@teylingen-college.nl of p.broeders@teylingen-college.nl.

Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding en de begeleiders,

J.J. Wels
conrector

P.A. Broeders
teamleider VWO onderbouw

