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SJL=Begaafdheidsprofielschool

aandacht voor meer begaafde 
leerlingen: 

• Na CBO-screening

• Verdieping, versnelling en verbreding

• Individuele begeleiding als nodig

• Onderbouw: modules in keuzestructuur

• Bovenbouw: keuzestructuur



Screening brugklas

Samenwerking met het CBO = centrum 
voor begaafdheidsonderzoek

IST-test in combinatie met FES en SVL 

IST -->Intellectuele capaciteiten / 
geheugen / kennis

aanleg : taalkundig, rekenkundig, 
figuratief

 Selectie voor BPS-traject



Wat doen we in de brugklas?

Verdieping/verbreding voor havo/vwo 
plusleerlingen

Wie?

Leerlingen die bovengemiddeld scoren op de 
IST-test en goede schoolresultaten hebben

begeleidingsgroep onderpresteren 

Wie? 

Leerlingen met een discrepantie 

IST-gegevens en schoolprestaties



verdieping voor bps-leerlingen

Begeleiding door een Tutor

Module “begaafdheid” (mevr.v Eekeren)

Module "GO" (dhr. Boas)

Module ”astronomie” (dhr. van der 
Heijden) of “creatief”(mevr. Verweij)

Tijdens een regulier uur: bijv. di  3e uur 
– wo 5e uur (alternerend)



BPS-tutoraat

4 tutoren: dames Hoeffnagel, Hulsenboom, 

Bokmans en van Eekeren

Elke leerling krijgt vaste tutor (in principe 

in hele onderbouw; daarna in bovenbouw)

Regelmatige gesprekken: Leerbehoeften 

inventariseren, plan maken, begeleiding leren 

leren enz. 

Tutor = aanspreekpunt (ouders/docenten/lln) 

inzake begaafdheid 



Verhalen uit de BPS-praktijk

Eigen project (Tijn V6)

Eigen onderzoek (Marloes, Meike en 

Kalkidane (V6 en V5)

Modules (Sarah, Juliëtte V3)

BPS-algemeen (Boaz V3)

Econasium  (Lotte V5) 

Modules,BPS-conferentie (Pepijn, Naomi V2)

Versnellen (over Nils V6)



Wat doen we in de 2e klas?

verdieping voor BPS-leerlingen

Wie? Meer begaafd geteste leerlingen uit 
brugklas vorig jaar

Leerlingbegeleiding (individueel, incidenteel) 
i.g.v. onderpresteren door mevr. Hoeffnagel



verdieping voor BPS-lln 

in klas 2: keuzemenu

Module “biologisch denken en practica” 

Module Wetenschappelijk onderzoek

Geocaching

Module Wiskunde en de profielen (in de praktijk)

Module Midden Oosten Studies

Chinese taal- en Cultuurkunde

Filosofische denktechnieken

Of: Individuele (online) modules over heel 

uiteenlopende onderwerpen



Verhalen uit de BPS-praktijk

Eigen project (Tijn V6)

Eigen onderzoek (Marloes, Meike en 

Kalkidane (V6 en V5)

Modules (Sarah, Juliëtte V3)

BPS-algemeen (Boaz V3)

Econasium  (Lotte V5)

Modules,BPS-conferentie (Pepijn, Naomi V2)

Versnellen (over Nils V6)



Wat doen we in de 

bovenbouw?
Verdiepen mavo/havo/vwo 4 t/m6

Versnellen (1 of meer vakken in hogere klas volgen)

verbreden (meer examenvakken doen dan verplicht)

Colleges volgen aan universiteit /hogeschool / 
conservatorium

Econasium

Werken aan projecten (Mag in 2-tallen,eigen keus)

Onder lestijd, in overleg; verantwoording aan bps-
coördinator

Presentatie voor ouders en docenten

Deelname aan olympiades/wedstrijden/conferenties



Deelname aan BPS-traject

Je leert andere dingen dan in de lessen

Je mag zelf (gedeeltelijk) bepalen waaraan je 

werkt onder schooltijd= vrijheid; vooral vanaf 

klas 3 en in bovenbouw

Je leert nieuwe leerstrategieën

Je leert nieuwe leerlingen kennen

Je laat zien dat je iets extra’s aankunt (slim 

met het oog op de toekomst op 

hogescholen/universiteiten/werkervaring)



Deelname aan BPS-traject

In principe geen huiswerk voor de BPSlessen

Maar: Je skipt een aantal “reguliere” lessen

De stof daarvoor moet je zelf inhalen

Soms betreft het een les die je ook graag zou 

volgen… Tips:

Maak afspraak met klasgenoot voor overnemen 

aantekeningen

Plan het “inhaal” huiswerk meteen in

Stel ev. vragen over de gemiste stof meteen de volgende 

les aan je docent



Deelname aan BPS-traject

Meedoen is niet vrijblijvend!

BPS-lessen: wordt in magister geregeld

Proefwerken worden niet gepland 

tijdens BPS-lessen

Hulp nodig: vraag je BPS-coördinator!

Vragen of ideeën? bps@sjl.nl

Via schoolsite: bps-site

mailto:bps@sjl.nl


Doe je mee? Schrijf je in!

Formulier invullen en ondertekenen

Laten ondertekenen door je ouder

Vóór 20 december a.s. Inleveren in 216 

bij je jaarlaagcoördinator

Eerste module, begaafdheid, start in 

januari. Zie je magistermail en 

magisteragenda!



Vragen en suggesties: graag!

Contact bps@sjl.nl

Mevrouw van Eekeren

Of een van de tutoren: mevr. Bokmans, 

Hoeffnagel, Hulsenboom

mailto:bps@sjl.nl

