Reacties van ouders en scholen op de masterclasses
De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast.
Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere
kinderen te leren kennen, en tussen de regels begrijp ik ook dat dat leuk is omdat ze
elkaar zo goed begrijpen.
Verder vinden ze de "leraren" erg aardig. Ze snappen alles goed, 1 leerling vindt het
huiswerk rond de sinterklaas en kerst veel. Maar ze wil er zeker niet mee stoppen.
Dus kort samengevat: De leerlingen van Het Fluitschip zijn enthousiast. Ze willen
graag door!
Mijn complimenten aan jou Susanne, dat je het zo hebt opgezet.

Allereerst wil ik even zeggen dat onze kinderen het fantastisch vinden op de
masterclass en zeer enthousiast thuiskomen. Ook het huiswerk wordt met grote
gedrevenheid gemaakt.

In de krant van maandag las ik het artikel van ‘Slimmerds geven slimmerds les”. Het
artikel lezende is dat precies waar onze zoon ook behoefte aan heeft. Hij zit in groep
6, heeft een groep overgeslagen maar heeft nog steeds een grote behoefte aan extra
uitdaging. Hij zou nog een groep over kunnen slaan, maar daar kiezen we niet voor
omdat dit sociaal/emotioneel gezien niet wenselijk is. Er is een plusklas, maar helaas
kon hij ook hier niet naartoe omdat die vol zat.

Wij zijn allemaal supertevreden over het aanbod van de masterclass, ze gaan er met
plezier heen en werken ook fijn aan de opdrachten die ze meekrijgen. Als er bij
terugkomst op het OSG ook aandacht is voor deze opdrachten ( hoe is het gegaan?),
dan hebben ze ook meer het idee dat het niet vrijblijvend is en dat ze het voor elkaar
moeten hebben. Nogmaals, fijn dat het aanbod er is, is een goede zet geweest.

Via een kennis werd ik gewezen op de masterclasses die u voor hoogbegaafde
leerlingen van groep 7 en 8 organiseert. Ik ben medewerker van Bl!nk Uit, het
kenniscentrum voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Mijn collega’s en ik
komen veel op scholen voor teamprofessionalisering of ondersteuning bij individuele
leerlingen. Ik zou van u graag willen vernemen of het toegestaan is wanneer wij op
scholen uw masterclasses onder de aandacht van leerkrachten in de bovenbouw
brengen .

Met groot enthousiasme heeft mijn zoon de open dag bij het OSG beleefd en met
grote interesse lees ik op zaterdag een stuk in de krant over de masterclasses die
georganiseerd worden voor kinderen van groepen 7 en 8.

Leerplicht Koggenland: Een prachtig initiatief en een uitdaging voor excellente
leerlingen.

Hallo mevrouw, ik heb nog even nagedacht over de masterclass voor de basisschool
en het lijkt me leuk om daaraan mee te doen.

De leerlingen van mijn groep waren zeer enthousiast over het eerste gedeelte van de
masterclasses. Zij willen graag het tweede gedeelte volgen.

Ik ben erg tevreden over de masterclasses. Mijn leerling is erg gemotiveerd en het
huiswerk is een mooie aanvulling op zijn weektaak. Het zorgt voor een mooie
uitdaging.

Onze zoon is nu vier keer geweest naar de Masterclasses en ik wilde je even laten
weten dat hij het hartstikke leuk vindt en er met veel plezier naartoe gaat! Hij is er
hartstikke trots op dat hij nu al een aardig woordje Frans spreekt. Hij mocht er in zijn
eigen klas ook wat over vertellen en volgens zijn meester deed hij dat hartstikke leuk.
Dus wij zijn heel blij met de Masterclasses!

Susanne, onze zoon was erg enthousiast over vanochtend, "leuker dan school", en
dat is precies wat we gehoopt hadden. Dank je voor deze kans.

Onze leerlingen gaan met veel plezier naar de masterclasses toe.
Zij beleven plezier aan de inhoud van de lessen, het huiswerk, de sfeer en de reactie
+ vragen van hun eigen meester. Deze is oprecht geïnteresseerd.
We krijgen hele positieve ervaringen terug van de kinderen die de Masterclasses
volgen. Leuke, gevarieerde onderwerpen, goede organisatie. Als school zijn we heel
blij dat jullie dit kunnen bieden aan de kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
We hopen er volgend schooljaar ook weer gebruik van te kunnen maken.

Een late reactie, maar nog bij deze; complimenten voor de organisatie van de
masterclass. Ook voor de (oud)-leerlingen die voor de klas stonden en die vol
enthousiasme, wat mij ten oren kwam, hun lesstof aanboden. Mijn kind, en
waarschijnlijk vele met hem, heeft het erg naar zijn zin gehad en kwam elke week
met nieuwe weetjes en een grote glimlach uit het lokaal. Wat een goed initiatief en
dat de mogelijkheid er was dat hij hieraan mee mocht doen. Het heeft voor hem dit
schooljaar fijner gemaakt, bedankt!!

Jolanda Klomp volgt de opleiding tot zelfstandig talentbegeleider. Ze zit in haar
eerste jaar (van de twee jaar) en blogt voor hoogbegaafd.com over wat ze meemaakt
tijdens de opleiding. Omdat kortdurende stages met observaties en interventies een
onderdeel zijn van de opleiding ga ik op zoek naar een geschikte school. Het wordt
een middelbare school met een helder excellentiebeleid. Hier geven ze onder andere
masterclasses aan bovengemiddeld slimme basisschoolkinderen van groep 7 en 8.
Leerlingen uit hun eigen bovenbouw verzorgen die lessen. Dit klink voor mij als een
win-win situatie. Het wordt mijn eerste stage en ik besluit mijn observatie eenvoudig
te houden. Ik ga letten op het gedrag van de basisschoolleerlingen: hoe zitten ze er
bij en hoe reageren ze op de lesstof? De eerste ochtend maak ik kennis met Vwoleerlingen Susanna en Lars, dit zijn de ‘docenten’ die de komende drie
vrijdagochtenden les zullen geven in de Italiaanse taal en cultuur. Ik ben onder de
indruk van het lesprogramma dat ze hebben samengesteld en het gemak waarmee
ze voor een groep van zo’n zestien pre-pubers staan.

Hallo Mevrouw van Wissen,
Ik heb genoten van de masterclasses, de kinderen waren ietwat druk etc. maar dan
weet ik ook eens hoe het is met ons in de klas en hoe moeilijk het is om orde te
houden. Als u mij nog een keer hiervoor kunt gebruiken, heel graag!
Een onderwerp weet ik nog niet, maar dan zou ik moeten kijken met wie ik het zou
kunnen doen.
Ik laat nog van mij horen of ik iemand kan vinden waarmee ik de masterclasses kan
geven volgend jaar dan.

Hallo Susanne, Wij waren vorig schooljaar zeer tevreden over de masterclasses en
willen weer graag gebruik maken van het aanbod van jullie.

Ik las op de website van het OSG dat er masterclasses gegeven worden aan
kinderen van de basisscholen in de omgeving van Hoorn. Wat een leuk programma
bieden jullie aan!
Onze zoon is als hoogbegaafd getest en zou het volgens ons heel leuk vinden
om deze lessen te gaan volgen.

Met veel plezier zijn wij, ….., als ouders van ….. komen kijken en luisteren tijdens de
info avond Masterclass 2014/2015.
Wat een enthousiasme en wat een geweldig initiatief organiseert u samen met uw
school hiermee!
Hartelijk dank hiervoor.
Wij hadden niet begrepen dat zij zelf mee mocht tijdens de avond en zijn dus als
ouders alleen gekomen.
Maar bij terugkomst stond ….. al te springen voor de deur om te horen hoe of wat.
We zijn de basisschool ook dankbaar dat zij onze dochter hebben uitgekozen en blij
dat zij zelf hieraan zo graag deelneemt.
Toen ze de lijst met onderwerpen zag, riep ze meteen " oh, ik wil dolgraag Fast Lane
English " volgen...

De info avond was duidelijk. Leuk om de brugklas leerlingen en bovenbouw
leerlingen er over te horen vertellen.
De plaatsing is ons ook duidelijk. Fijn dat ze nummer 1 op de wachtlijst staat!
We hebben nu een hele vrolijke en enthousiaste dochter thuis!

Gisteravond zijn wij bij jullie informatie avond geweest en zijn enthousiast over de
mogelijkheden die worden geschapen voor (hoog)begaafde leerlingen.
Uit jullie verhaal begrepen wij dat onze zoon dit schooljaar helaas nog niet in
aanmerking kan komen voor de master classes, omdat het eerste blok al vol zit en
het 2de blok voor groep 8 leerlingen bedoeld is en (slechts een klein detail) hij doet
dit jaar groep 6.
Indien mogelijk willen wij hem alvast aanmelden voor volgend schooljaar 😊

Je vindt het vast leuk om te horen, dat onze dochter helemaal enthousiast thuis
kwam na de Masterclass. Ze vertelde dat ze het heel interessant vond en dat de
ochtend heel snel voorbij was. En ze heeft zin om haar huiswerk te maken.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Voor de website
Passendonderwijs.nl willen we graag een filmpje maken op een school die goed
bezig is op het gebied van hoogbegaafdheid. Nico De masterclasses van OSG WestFriesland leek ons een erg geschikt project, mede omdat ook het po erbij is
betrokken. Zou u het leuk vinden als OCW komt filmen voor Passendonderwijs.nl?
Directeur Oscar Romero (Tabor): Wat een ontzettend leuk filmpje! Ik vind het echt
een prachtig initiatief dat daar genomen is. Dikke "winst" voor eigen leerlingen en
kinderen van groep 7/8. Zonder meer complimenten.

Maarten 11 jaar: De masterclass is voor kinderen die meer aankunnen. Op de
basisschool leer je vooral rekenen en taal. Dit gaat over interessante dingen zoals de
Tweede Wereldoorlog en dat vind ik leuker.

Sarah 9 jaar: Bij ons op school leer je vooral uit een boek en hier niet. Je krijgt les
van leerlingen en dat is goed want zij weten hoe het is om leerling te zijn.

Eva 11 jaar: Ik volg voor het tweede jaar de masterclasses. Vorig jaar heb ik ook
filosofie en Griekse taal en cultuur en ook muziek gedaan. Dat was best wel moeilijk
maar wel heel leuk.

Reacties op het winnen van de Onderwijsprijs Noord-Holland:
Dag collega’s van het OSG! We duimen morgen, wat ons betreft moet de
onderwijsprijs naar jullie! Groet vanuit de collega’s van SG Newton!

Wat fantastisch! En wat terecht! Gefeliciteerd. Basisschool Hieronymus Wognum

Van harte gefeliciteerd met het behalen van de 2 prijzen voor jullie/jouw project met
de masterclasses. Een geweldige prestatie en wat heerlijk om daar ook
daadwerkelijk erkenning voor te krijgen! Basisschool Montessorischool Hoorn

Nog heel veel succes gewenst met de voortgang van het project, maar ga vooral
eerst genieten van je succes.

Gefeliciteerd met jullie prijs en nominatie! Leuk om te horen. Basisschool Dynamis

Fantastisch en verdiend!! Wat een goed gevoel zal dat geven, iets wat je opzet,
bedenkt en zo'n succes wordt en dan ook nog een prachtige prijs!
Gefeliciteerd!! Basisschool Het Spectrum

Vind het geweldig de materclass, kinderen zijn heel enthousiast!

