Wie zijn wij?
Hofstad Lyceum is een school die als missie heeft om leerlingen te helpen de middelen te ontwikkelen
om hun eigen geluk te realiseren en daarbij een waardevolle bijdrage te leveren aan onze
veranderende maatschappij.
Ons motto is ‘Hoogstpersoonlijk’: we zien onze leerlingen écht en zien het als onze opdracht om ze te
laten voelen dat ze goed zijn, zoals ze zijn. Deze punten zitten ons in het bloed en worden zichtbaar in
ons dagelijks onderwijs en in bijzondere evenementen die we organiseren.

Excellentie
Hofstad Lyceum biedt van oudsher perspectief aan leerlingen die naast een vwo-opleiding extra
uitdaging zoeken. Onze tweetalige opleiding en ons gymnasium bieden volop mogelijkheden. Vanuit
het respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen specialiseert Hofstad Lyceum zich al
enkele jaren in het onderwerp ‘excellentie’. Inmiddels hebben we een mooi excellentieprogramma
ontwikkeld, waaraan leerlingen van onze school graag deelnemen.
Daarnaast scholen we docenten in het werken met leerlingen die meer aankunnen en (vaak) anders
gemotiveerd moeten worden. Hofstad Lyceum heeft een ongekend hoge leerlingparticipatie aan
allerlei activiteiten binnen en buiten school, waarin leerlingen die meer aankunnen hun kwaliteiten
kunnen ontplooien.

Een Gifted-klas voor bijzondere leerlingen
Hofstad Lyceum biedt van oudsher perspectief aan leerlingen die naast een vwo-opleiding extra
uitdaging zoeken. Een logische vervolgstap is om vanuit dit specialisme een aparte klas op te zetten
voor Gifted-leerlingen met als doelstellingen:

> We ondersteunen deze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.
> We helpen leerlingen om te gaan met de moeilijkheden die zij daarbij ontmoeten.
> We helpen leerlingen de middelen te ontwikkelen voor het regisseren van hun eigen
leerproces én geluk.

Wat biedt deze klas aan uw kind?
Voortbordurend op onze langdurig opgebouwde ervaring in het omgaan met excellentie hebben we
per september 2021 voor de nieuwe Gifted-klas de volgende zaken te bieden:

>
>
>
>

Een aparte klas gedurende de onderbouw
Gymnasium en tweetalig onderwijs
Een speciaal geschoold team
Extra begeleiding d.m.v. twee mentoren

>
>
>
>

Additionele specialistische begeleiding
Deelname ‘Hofstad-excellentieprogramma’
Actieve leerlinggemeenschap buiten de klas
Contact tussen ouders

Te wensen over voor schooljaar 2022/23 en verder
Wij vinden dit aanbod een mooie start, waarvan we denken dat het goed aansluit bij de behoeften van
de genoemde leerlinggroep. Maar we gaan dóór! We zullen ons op dit gebied blijven ontwikkelen en
verwerken de inzichten direct in ons onderwijs.

Aanmelden
Ouders die hun kind willen aanmelden voor de Gifted-Klas doen dit door zich aan te melden voor
tweetalig vwo op Hofstad Lyceum. Maak daarnaast in een mail aan info@hofstadlyceum.nl bekend dat
het om een aanmelding voor de specifieke Gifted-klas gaat. Vink in april op het schooleigen
aanmeldformulier ook het vakje ‘Gifted-klas’ aan. De ouders van leerlingen in de Gifted-klas betalen de
reguliere TTO-Gymnasiumbijdrage.

Selectie
We selecteren de leerlingen voor deze groep op basis van twee gegevens:
1. De informatie vanuit de basisschool (en eventueel: deelname aan en informatie van de Class for
the Gifted als indicatie)
2. Een intake met ouders en leerling om de uitgangspositie van het kind te begrijpen.
We nemen indien nodig de ruimte om af te wijken van het schooladvies, als wij daartoe aanleiding
zien. We organiseren ook een kennismakingsmiddag voor deze klas, voor de zomervakantie. Dat is
leuk en nuttig voor de kinderen, maar het helpt ons ook om alvast wat indrukken te verkrijgen over de
groepsdynamiek en de begeleidingsvraagstukken waarmee we direct aan het begin van het schooljaar
aan de slag kunnen.

Interesse, vragen of opmerkingen?
Als u naar aanleiding van deze informatie meer wilt weten, geef dat dan aan bij de afdelingsleider van
de brugklassen, Nicolette Immerzeel (IMM@hofstadlyceum.nl). We organiseren ouderavonden over dit
onderwerp of geven informatie op maat.
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