Toelatingscriteria voor po scholen tot de vereniging BPS
1. Een school kan lid worden van de vereniging als men bereid is de gedragscode te
onderschrijven en uit te voeren:
Gedragscode
1. De school heeft visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.
2. De school zorgt voor draagvlak en borging van het beleid.
3. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt waar nodig maatwerk.
4. De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
5. De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
6. De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.
7. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale)
omgeving.
8. De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS.
2. Aspirant BP-scholen die volgens de ANWB fietsrouteplanner binnen een afstand van 10 km
van een BP-school zijn gevestigd, kunnen in principe toe treden tot de BPS tenzij die BPschool zwaarwegende bezwaren heeft. In het bezwaar moet aannemelijk gemaakt worden
dat de toetreding van de aspirant BP-school naar verwachting leidt tot aanzienlijk
leerlingenverlies en samenwerking niet leidt tot versterking van het
hoogbegaafdenonderwijs in de regio. De schriftelijke motivering van het bezwaar wordt
getoetst door het bestuur met in achtneming van in ieder geval het aantal leerlingen in het
voedingsgebied en de leerlingenstromen per postcode.
3. De aspirant school verplicht zich bij aanmelding alles in het werk te stellen om binnen een
periode van 3 jaar te voldoen aan de eisen die worden gesteld. Na twee jaar vindt een
collegiaal gesprek plaats met leden van de visitatiecommissie om de voortgang in het traject
te bespreken.
4. Na maximaal drie jaar vindt de visitatie plaats zoals die door de vereniging wordt ingericht.
5. Het lidmaatschap (aspirant lidmaatschap inbegrepen) gaat in op 1 januari van enig jaar. De
contributie bedraagt per 2015 €500,-. per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks
door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Gang van zaken bij aanvraag:
1. De directie van de school dient een schriftelijk verzoek in bij het bestuur en levert
tegelijkertijd de benodigde gegevens aan:
a. Een plan van aanpak m.b.t. het opzetten van een leerlijn voor onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen.
2. Een aanvraag zonder de benodigde gegevens wordt niet in behandeling genomen.
3. Het bestuur informeert BP-scholen binnen een straal van 10 km over het verzoek.
4. Een aspirant-school betaalt de reguliere contributie.
5. Indien de aspirant-school na drie jaar niet aan de criteria voldoet, vervalt het aspirantlidmaatschap.
6. Een aspirant-school koopt zelf begeleiding in.

