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WELKOM bij Openbaar Lyceum Zeist

Het OLZ als begaafdheidsprofielschool:
voor wie meer kan én meer wil….!
Een gemiddelde school kan rekenen op ongeveer 10% meer- en hoogbegaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het is voor hun ontwikkeling – zowel cognitief,
sociaal-emotioneel als creatief – belangrijk dat ze worden herkend en erkend.
Het Openbaar Lyceum Zeist heeft als motto “Alle leerlingen leren” en is daarom in 2018 als aspirant
lid toegetreden tot de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Met een grote groep betrokken
docenten en mentoren, met een grote leerlingengroep samen met hun ouders en met professionele
ondersteuning van onder andere Radboud Universiteit, het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
en een interne ECHA-specialist zijn we aan het bouwen aan ons predicaat als BPS-school. Doel is
dat de meer- of hoogbegaafde leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontplooien.
Het belangrijkste is dat iedere leerling zichzelf kan zijn en daarin gekend en erkend wordt. Vanuit daar kun je werken aan leren, vaardigheden en gedrag. Sommige hoogbegaafde leerlingen
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voldoen cognitief aan alles, maar zijn wel aan het onderpresteren ten opzichte van hun eigen
niveau. Hun sterke kanten zijn redeneren, abstract denken, ze kijken met een helicopterview, ze
werken vanuit hun eigen unieke talenten. Voor de school en de ouders is er dan de mooie uitdaging om deze kinderen meer uitdaging te geven, qua cognitie én qua ontwikkeling van skills en
zelfbeeld, en daarnaast veel aandacht te besteden aan de vaardigheden, die buiten het kennis
verwerven liggen.
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Activiteiten
Als BPS-school zijn we aan de slag gegaan met docenten en mentoren om de hoogbegaafde leerlingen in beeld te krijgen en samen met hen en hun ouders proberen we via een ruim inhoudelijk
aanbod binnen een flexibel programma zorgvuldige begeleiding te realiseren.

Hoe doen we dat?
Alle HB-leerlingen krijgen vanaf hun binnenkomst op het OLZ een eigen HB-coach. Dit zijn
docenten die naast een basis-coachopleiding ook getraind zijn in het begeleiden van hoogbegaafden. Gezamenlijk zetten zij een individueel Talentplan op, waarin staat beschreven binnen
welke kaders en tijdsspanne een leerling zijn eigen verrijkende ontwikkelplan gaat realiseren.
We werken met de zes profielen van Betts & Neihart; vanuit het TASC-model worden de opdrachten en projecten systematisch vormgegeven. Vakken waarvan lessen kunnen worden
gemist, kunnen leerlingen inzetten voor het eigen Talentplan. De HB-coach biedt ook ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en groei,
onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid.
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De leerlingen kunnen hiervoor terecht in de Rijke Ruimte, een speciaal voor dit doel ingericht
lokaal, waar zij ook andere HB-ers kunnen ontmoeten. Twee maal per jaar krijgt elke BPS-er
een podium voor zijn bevindingen en resultaten tijdens de Talentmiddagen.
We zoeken wegen voor het versnellen, verdiepen en verbreden van het reguliere onderwijsaanbod door middel van toegespitst maatwerk, projecten en uitdagende modules.
We gaan het mogelijk maken om vervroegd examens te doen in een of meer vakken in de
bovenbouw.
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Kennismaken met BPS?
Onze plannen en activiteiten voor het bouwen aan BPS lichten we toe op de informatieavond BPS
op donderdag 16 januari vanaf 19.30 uur.
HB-leerlingen in groep 8, die nu al wat meer uitdaging kunnen gebruiken, zijn van harte welkom
op onze Rijke Middagen. Leerlingen volgen tijdens deze vier bijeenkomsten bij ons op school een
uitdagend en aantrekkelijk programma volgens de onderwijslijn, die we binnen BPS ook gebruiken.
Hierover leest u te zijner tijd meer op onze website; daar vermelden wij ook hoe u uw kind kunt
aanmelden voor de Rijke Middagen.
Belangrijk is om als school dit type leerling te kunnen herkennen en meer maatwerk te leveren
op het gebied van lesgeven en begeleiding.
Dat doen we al en daar willen we nog beter in worden. Wij bouwen aan BPS!
Voor vragen kunt u zich richten tot Mw. L.van Drunen, ECHA-specialist hoogbegaafdheid
ldrunen@openbaarlyceumzeist.nl
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