Op zoek naar nieuwe partners in het Voortgezet Onderwijs Amsterdam
De kopklas Amsterdam is voornemens uit te breiden met twee groepen in schooljaar 2014-2015 en is
hiervoor op zoek naar locaties binnen VO-scholen die MAVO/ VMBO-T, HAVO of VWO niveau
aanbieden.
De kopklas is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die bij het verlaten van de basisschool nog niet
in staat zijn om uit te stromen naar het niveau van het voortgezet onderwijs wat op grond van hun
capaciteiten verwacht mag worden. De leerlingen beheersen de Nederlandse taal vaak nog
onvoldoende om direct door te stromen naar MAVO/ VMBO-T, HAVO of VWO. De kopklas is erop
gericht om de taalachterstand van deze leerlingen te verkleinen door het merendeel van de lestijd
aan de Nederlandse taal te besteden. Er wordt gewerkt met een eigen ontwikkeld curriculum dat
bestaat uit 12 thema’s. Het curriculum bestaat voor 80% uit Nederlandse taal. Daarnaast wordt het
vak rekenen onderhouden, krijgen de leerlingen Engels en bewegingsonderwijs.
De leerlingen van de kopklas vallen administratief onder het basisonderwijs, maar volgen de lessen
op een locatie van het Voortgezet Onderwijs. Op dit moment zijn er 92 leerlingen verdeeld over 6
kopklassen. De kopklassen zijn gehuisvest op het Pieter Nieuwland College, het IJburg College, de
Nieuwe Havo, het Hervormd Lyceum West (twee groepen) en Scholengemeenschap Reigersbos. Er
zitten 12 tot 16 leerlingen in elke kopklas. De leerkrachten van de kopklas worden betaald vanuit het
PO (het bestuur AMOS is penvoerder van de kopklas in samenwerking met DMO). De organisatie en
aansturing wordt gedaan door directie van de kopklas.
De kopklasleerlingen krijgen les in een vast lokaal en maken gebruik van de faciliteiten die het VO
biedt (mediatheek, gymlessen, kantine). Voordat een kopklas van start kan gaan, zullen er afspraken
gemaakt worden over het medegebruik, de daarbij horende voorwaarden en de financiële
vergoeding die het VO van de kopklas zal ontvangen. In de aanloopfase zal er een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden, waarin afspraken vastgelegd zullen worden.
Het is de bedoeling dat de kopklas niet alleen ‘te gast’ is bij de VO-school, maar een onderdeel vormt
van de school. Veel leerlingen kunnen makkelijk doorstromen naar de brugklas op deze school, de
leerlingen zijn immers al gewend aan de VO-school. Uit ervaring weten we dat leerlingen in de
kopklas een goede basis ontwikkelen en dat zij weinig uitvallen tijdens de rest van hun
schoolcarrière. Kopklas leerlingen zijn doorgaans gemotiveerde leerlingen met betrokken ouders die
bewust de keuze maken om een jaar te investeren in de (taal)ontwikkeling. Om nog meer kinderen in
Amsterdam te laten profiteren van de kopklas, hopen we dat er op korte termijn een eerste aanzet
tot samenwerking met uw school gestart kan worden.
Wij hopen dat we uw interesse hebben gewekt. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website
www.kopklasamsterdam.nl of u kunt contact opnemen met ondergetekende.
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