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Beste geïnteresseerde,
Via deze brief willen we jullie inlichten over onze Junior Academie, een uitdagend project
voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving. Het
afgelopen schooljaar vond de achtste editie plaats. Net als voorgaande jaren was de respons
zeer positief en daarom zullen we ook in het nieuwe schooljaar de Junior Academie gaan
aanbieden. Deze brief geeft informatie over ons programma en de wijze van aanmelding.
Deze brief wordt na het versturen via de mail, ook op onze website geplaatst.
Wat is de Junior Academie en wie kan deelnemen?
De Junior Academie is bedoeld voor leerlingen van omliggende basisscholen uit groep 8
met een vwo+ advies die toe zijn aan een extra uitdaging op een niveau dat vergelijkbaar is
met klas 1 van het gymnasium. Onder leiding van een expert verdiepen de leerlingen zich in
verschillende thema’s. Naast de module populatiebiologie en politiek, schrijven we
momenteel programma’s voor wiskunde en Spaans. We bieden twee lessenseries van 8-10
weken aan, startend in oktober en in februari. Het programma is geschikt voor
onderzoekende, nieuwsgierige leerlingen die uitstekend individueel en in een groep kunnen
samenwerken. Leerlingen komen zelfstandig naar het LRC en krijgen daar lessen van 90
minuten. Op wélke dag en wélk tijdstip we de leerlingen ontvangen, is afhankelijk van de
gevolgde module. In september kunnen we u informeren over de precieze data, tijden en
inhoud van modules en wat we precies van leerlingen verwachten zodra ze zijn aangemeld.
Aanmelding via ouders, na overleg met basisschool
Anders dan voorgaande jaren, verloopt de aanmelding dit jaar via onze website waar ouders
hun kind zullen gaan aanmelden. Dit verschilt dus met voorgaande jaren, waar de
basisschool een selectie maakte wie mocht deelnemen. Op het moment dat een kind door
een ouder wordt aangemeld via de website, gaat het LRC er van uit dat er toestemming is
van de basisschool om deel te nemen, aangezien de Junior Academie onder schooltijd valt.
Nadat de inschrijftermijn verstreken is, zal er contact worden opgenomen door het LRC met
de basisschool om te controleren of de betreffende leerling voldoet aan de door ons gestelde
voorwaarden (groep 8, vwo+-advies, akkoord deelname van de basisschool). Het is natuurlijk
sterk aan te raden om als basisschool vroegtijdig met ouders in overleg te gaan, of de Junior
Academie een geschikte toevoeging is aan het onderwijs.
Tijdpad tot oktober 2021
Begin september wordt via de website een aanmeldformulier gedeeld waar ouders hun kind
kunnen aanmelden. Dan informeren we u ook verder over hoe de plaatsen bij bijvoorbeeld
overinschrijving worden verdeeld. Het precieze tijdpad van aanmelding, te kiezen
programma’s (en hun data en tijden) en kosten van het programma, worden ook begin
september via de website gecommuniceerd.
Mocht u als contactpersoon op de basisschool vragen hebben en/of willen worden
opgenomen in de maillijst, of als ouder nog vragen hebben over ons programma, dan kunt u
zicht richten tot onderstaand e-mailadres.
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