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Inleiding
Deze tweede beleidsnotitie BPS PO is geschreven voor de PO-leden van de BPS en
bedoeld als richtinggevend instrument voor de opbouw van de sectie PO.
Een rondgang langs de nieuwe leden die in het kader van het project BPS door Monica
de Wit van CPS is uitgevoerd, heeft diverse inzichten opgeleverd in de behoeften van de
scholen. Ook is geïnventariseerd wat men van het lidmaatschap verwacht.
De inhoud van deze notitie wordt dan ook in hoge mate bepaald door de bevindingen
tijdens genoemde rondgang.
Het bestuur hecht eraan te benadrukken dat de leden mede vormgeven aan de
vereniging. Er is nog geen vaste vorm gevonden. Enerzijds kan dat onzekerheid
opleveren voor de aspiranten die nog op zoek zijn naar een werkbare vorm, anderzijds
geeft dat ruimte voor eigen inzichten en keuzes. Er mag gesproken worden van een
pioniersfase voor de leden uit het PO.

Het lidmaatschap van de vereniging
Studiebijeenkomsten voor aspirant leden
Een van de eerste vereisten die aan het lidmaatschap van de vereniging kleven, is dat er
een ontwikkelplan wordt opgesteld. De school die wenst te voldoen aan het keurmerk,
zoals vastgelegd in de checklist PO, zal zich planmatig moeten ontwikkelen tot een
gecertificeerde instelling voor onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen.
De vereniging zal de leden hierbij ondersteunen door het organiseren van landelijke
studiebijeenkomsten voor aspiranten.

Regionale organisatie
Uitdrukkelijk is de wens geuit om gezamenlijk op te trekken, van elkaar te leren en met
elkaar ontwikkelingen te volgen. Ook dat ziet het bestuur als een taak van de vereniging.
Om de ontmoeting goed mogelijk te maken, zal ernaar gestreefd worden om scholen
regionaal bijeen te laten komen. Wel zal hierbij eigen initiatief nodig zijn, omdat de
vereniging niet de middelen heeft om de coördinatie voor zijn rekening te nemen.

Visitatie
Een belangrijk aspect van het lidmaatschap is de visitatie. Een geslaagde visitatie levert
immers het certificaat Begaafdheidsprofielschool op. Het certificaat is het bewijs dat de
school zich in voldoende mate inspant voor de hoogbegaafde leerlingen en dat betekent
dat ouders daarvan op aankunnen.
De vereniging gaat uit van een collegiaal model. Dat betekent dat collega’s elkaar
visiteren, met dien verstande dat er altijd een gedelegeerde van het bestuur in de
visitatiecommissie de voorzittersrol vervult. Er is een werkgroep visitatie waarvan
leden het secretariaat van de visitatiecommissies verzorgen.
Er wordt gewerkt met vrijwilligers, die voor hun diensten een vrijwilligersvergoeding
(volgens de regels van de belastingdienst) ontvangen.

De BPS Academie
Doel van de Academie
Het doel van de BPS Academie is enerzijds de leden op hun eigen niveau van elkaar te
laten leren (er worden drie niveaus onderscheiden; meer daarover in een reeds
bestaande beleidsnotitie BPS Academie 2013), anderzijds om der leden in de
gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op het gebied
van hoogbegaafdheid.

Aandachtspunten voor de pioniers
Er is nog veel te ontwikkelen en te leren. Scholen moeten dan ook de gelegenheid krijgen
om zich te verdiepen in de materie. Ook het verenigingsgevoel moet nog groeien. De
leden van het eerste uur zijn dan ook met reden de pioniers te noemen. De scholen voor
VO die de basis hebben gelegd voor de vereniging zoals hij nu is, hebben er ook jaren
over gedaan om dat te bereiken. Dankzij het project BPS kon men elkaar ontmoeten en
zoeken naar de juiste vormen. Maar ook dat proces is nog niet af. Gelukkig maar, want
het werk is nooit helemaal klaar.
Dat betekent voor de het bestuur zich op het standpunt stelt dat ook voor de leden in het
PO tijd ingeruimd zal worden om de optimale vorm te vinden.
De aandacht zal dan vooralsnog uitgaan naar
* het uitwerken van een verenigingsbeleidsplan PO
* het opstellen van modellen voor schoolbeleidsplannen
* het maken van keuzes binnen de scholen
* het uitwisselen van ideeën voor diverse modellen die gehanteerd kunnen worden.

