Nieuwegein, oktober 2018
Toestemmingsverklaring
Verklaring voor deelname aan de workshops 2018-2019 voor meerbegaafden door het
Expertisecentrum de Evenaar.
Startdatum aanmelding blok 1:
8 oktober 2018
Sluitingsdatum aanmelding blok 1: 12 oktober 2018*
Startdatum blok 1:
31 oktober 2018.
*na deze datum worden geen aanmeldingen voor Blok 1 aangenomen.

Blok
Blok 1

Periode
31-10-2018 t/m 08-02-2019
20 lessen
In de schoolvakanties en op feestdagen
worden er geen workshops gegeven

Thema
Een grote gouden soup

NB: Kinderen kunnen per blok aangemeld worden. Zie de jaarkalender voor specificatie.
Wanneer zouden de workshops van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw kind? Hieronder
een aantal mogelijke kenmerken die u zou kunnen herkennen bij uw kind:
• nieuwsgierigheid/ leergierigheid
• goed geheugen
• het halen van hoge cijfers / waarderingen bij leervakken
• hoog werktempo
• snel verbindingen kunnen leggen tussen kennisgebieden
• het snel leren van nieuwe dingen, zonder veel behoefte te hebben aan instructie en
herhaling
(snelle opname reguliere leerstof).
• het kind heeft vaak een leervoorsprong (didactische voorsprong) bij een gunstige
ontwikkeling; dit is niet het geval bij onderpresteerders
• zeer goede taalontwikkeling.

Z.O.Z.

BLOK 1
2018-2019
Met ondertekening geven ouders en directie toestemming voor deelname aan deze workshops.
Naam school (en/of vestiging):

…………………………………

Naam leerling:

…………………………………

Geboortedatum:

…………………………………

Naam ouders:

…………………………………

Adres leerling:

……...………………………… …………………………………….………….

Tel. nr. ouders:

…………..…………………… ………………………………………………..

Emailadres ouders:

……………………………………………………………………………………

Naam directeur:

…………………………………

Naam IB-er:

…………………………………

Naam leerkracht:

…………………………………

Leerjaar:

……………………………….. klasverloop: ………………………………...

Cito of andere uitslagen laatst gemaakte toetsen:
ruimte/ordenen: ……………………
lezen:
taal:
…………………..
spelling:
rekenen:
………………….
begrijpend lezen:

…………………….
…………………….
…………………….

Reden van aanmelding:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Eventuele bijzonderheden die vermeld moeten worden:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kosten workshop blok: € 50,-.
U kunt het bedrag tezamen met dit formulier, van 8 oktober t/m 12 oktober 2018, afgeven bij de
balie in een gesloten enveloppe, voorzien van naam leerling, bedrag en vermelding ‘workshop
MBG blok 1’.
Ouders en/of school dienen zelf voor het vervoer te zorgen.
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
…………………………………

Handtekening directeur school:
……………………………………

Toestemmingsverklaring
Bij deze geven de ouders/verzorgers van…………….……………………..wel / geen*
toestemming aan het team van Expertisecentrum de Evenaar voor het intern (ouderavond of
presentatie) en extern (website) publiceren van beeld- en/of
geluidsopnames van hun kind(eren).
Nieuwegein, ………………………………..(datum)
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Naam: ………………………………………….
Handtekening: ………………………………………….
*doorhalen wat niet van toepassing is.

