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Begrijpend lezen!
• Sleutel voor succes!

• Wie goed is in begrijpend lezen, presteert 
goed op school

• Wie niet goed is in begrijpend lezen……

• Meer kans op:

• Hoger schooladvies

• Studie

• interessant en leuk werk.
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Wat wil de BSA?

• Hetzelfde als de ouders

• Hetzelfde als de kinderen

• Zoveel mogelijk kinderen naar 
HAVO/VWO

• Zoveel mogelijk kinderen vasthouden op 
HAVO/VWO
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Voor wie is de BSA?

• Kinderen die kunnen

• Kinderen die willen

• Kinderen met betrokken ouders

• Kinderen die beter willen worden in 
begrijpend lezen

Hoe kom je op de BSA?

• Niet voor iedereen

• Strenge selectie

• Opgave via school
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Wat leer je daar?

• Begrijpend lezen

• Woordenschat

• Kennis van de wereld

• Academische houding

• Academische vaardigheden

Wat doe je daar?
• Teksten lezen

• Kranten en tijdschriften

• Boeken

• Samenvatten

• Presenteren 

• Debat voeren

• Samen werken

• Onderzoek
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Filmpje

• https://vimeo.com/88597321

Hoe vaak?

• 2 x per week

• Na school

• Maandag en woensdag

• Of dinsdag en donderdag

• In de wijk

• Je maakt een afspraak om altijd te komen
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Met wie zit je in de klas

• 15 kinderen

• Scholen uit de wijk

• Alle kinderen willen graag leren

• Groep 6, 7 en 8

Wie is de meester of juf?
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Wat moet je doen voor de BSA?

• Er altijd zijn

• Huiswerk

• Veel lezen

• Een goede leerhouding hebben

Kun je blijven zitten?
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Krijg je een rapport?

Werkt de BSA?

• Onderzoeksbureau OBERON

• Sterke groei prestaties bij Begrijpend 
lezen

• Hoge doorverwijzing naar HAVO/VWO

• Hoge onderscheiding
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Jos van Kemenade award 2012

Wat kost de BSA?



19-12-2017

11

 Uw kind zit in groep 6, 7 of 8

 Uw kind heeft overwegend I/II (voorheen A/B) rekenscores

 Begrijpend lezen en woordenschat kosten meer moeite / gaan meer moeite kosten

 Uw kind: 

- is nieuwsgierig (vraagt veel)

- is betrokken

- leert graag

- is een doorzetter

- kan goed samenwerken

- kan goed luisteren naar instructie

- heeft wilskracht

 Uw kind heeft een ouder/verzorger die ondersteunt

Goede resultaten, nieuwsgierig en geen gedragsproblemen!!! We zoeken top-leerlingen 
met havo/vwo potentie! We hebben dat verdeeld in "onderpresteerders" en "high 
potentials".

Onderpresteerder:
De leerling presteert structureel minder dan hij/zij, op grond van zijn capaciteiten zou 
kunnen, en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO. Dient wel te voldoen 
aan onderstaande criteria!

High potential:
De leerling presteert conform de verwachting, en stroomt ook zonder BSA uit 
naar HAVO/VWO. Hoewel de leerling niet onder presteert zou hij toch baat hebben bij 
een uitbreiding van onderwijsleertijd omdat bijvoorbeeld thuis geen Nederlands wordt 
gesproken of hij/zij uit een taalarm milieu komt.

Voorwaarden:
- Cito rekenen laatste 3 toetsen overwegend niveau I en II scores
- Cito begr.lezen laatste 3 toetsen minimaal niveau IV score
- Brede interesse / betrokken / doorzettingsvermogen
- Ouders die gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen
- Leerling levert een positieve bijdrage aan pedagogisch klimaat
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Verwachtingen van leerlingen

• ALTIJD aanwezig (denk aan schoolvoetbal, kinderfeestjes, vervoer, etc.)

• Actieve leerhouding vanaf het betreden van het pand

• Zin in leren

• Zin in lezen

• Zin in samenwerken

• Huiswerk altijd maken

Terugkoppeling naar scholen

• Feedbackverslag door kind en leerkracht

• Feedbackgesprek met ouders en kind (vooral op academische houding)

• Feedbackgesprek met intern begeleiders van scholen 
Voortgang

– Academische houding

– Ontwikkeling / vervolg?

– Feedback aan BSA

• De school geeft informatie over de leerontwikkeling
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Selectieprocedure

• Grove selectie door leerkrachten en intern begeleiders, deze ouders aanmelden 
voor informatieavond.

• Informatieavond

• Ouders/kind geven interesse aan bij school

• MOTIVATIEGESPREKKEN

• Leerlingdossier naar commissie

• Screening en beoordeling door commissie

• Definitieve plaatsing, wachtlijst of afwijzing

Geïnteresseerd in plaatsing van uw kind op de BSA?

Wat te doen?

 Praat eerst met uw kind over de BSA n.a.v. deze avond

 Aanmelden bij de leerkracht en/of IB-er van uw kind

 Er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek samen met uw kind 

 U voert samen met uw kind een motivatiegesprek met de IB-er (en eventueel een leerkracht)
Wil de leerling echt? Wil de ouder echt? Lezen? Reis naar BSA? Mooi weer?
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GROEN
De SCHOOL meldt uw zoon/dochter aan voor de BSA.

Wat gebeurt er?

 School vult het aanmeldformulier in

GROEN
De SCHOOL meldt uw zoon/dochter aan voor de BSA.

Wat gebeurt er?

 School vult het aanmeldformulier in
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GROEN
De SCHOOL meldt uw zoon/dochter aan voor de BSA.

Wat gebeurt er?

 School vult het aanmeldformulier in
 School en ouders (indien e-mailadres bekend) ontvangen een bevestiging.
 Onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt:

 Geplaatst: leerling voldoet aan criteria en kan op de BSA beginnen!
 Wachtlijst: leerling voldoet aan criteria, helaas zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, 

maar….
 Afgewezen: bij het aanmeldproces is er iets niet goed gegaan. De leerling voldoet NIET aan 

de criteria en kan NIET naar de BSA.

Wat gebeurt er?

 De scholen krijgen te horen welke leerlingen zijn aangenomen, op de wachtlijst zijn geplaatst en zijn 
afgewezen.

 De scholen krijgen brieven voor elke “categorie”
 De scholen informeren de kinderen/ouders d.m.v. deze brieven op een eigen gekozen manier.
 Oneens/vragen over de aanmelding? Zie contactgegevens in de brief.

 En dan…
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Academische sfeer /
Uitdagende leeromgeving

Bijzonder aanbod

Gigantische kans!


