Basisonderwijs voor
hoogbegaafde kinderen
in Amsterdam!

AMOS unIQ is het eerste voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde
kinderen in Amsterdam. Als Scholengroep AMOS zijn we trots dat we
dit onderwijs aan kunnen bieden op drie van onze scholen. In deze
folder leest u meer over het onderwijs, de locaties en hoe u uw
kind kunt aanmelden.

“Onze zoon vertelt
enthousiast over school
en in gesprekken
thuis komt hij met de
wonderlijkste feiten die
hij heeft geleerd. En
hij gaat eindelijk weer
gewoon slapen.”
Ouder van leerling
AMOS unIQ

AMOS unIQ
AMOS unIQ is basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Dat
zijn kinderen met een hoge intelligentie, die veel informatie
kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben
en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken
zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn
verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor
is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er
emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.
AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen
intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om
kunnen gaan met leeftijdsgenootjes die net zoals zij hoogbegaafd
zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn
welkom bij AMOS unIQ.

Drie locaties
AMOS biedt als enig schoolbestuur in Amsterdam voltijds
basisonderwijs aan. AMOS unIQ wordt sinds augustus 2012
aangeboden op inmiddels drie scholen: basisschool De
Vlinderboom in Amsterdam-West, basisschool De Poseidon op
IJburg en basisschool De Bonkelaar in Amsterdam-Noord. De
groepen bestaan uit maximaal 20 leerlingen en maken
gewoon deel uit van de drie scholen. De leerlingen
van AMOS unIQ krijgen aangepast onderwijs, en waar
mogelijk spelen en werken zij samen met de andere
kinderen van de school.

Het onderwijs
De focus van ons onderwijs ligt in de eerste plaats op
het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We

willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten en vooruitgang
boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt,
past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van
kernvakken zoals rekenen en taal zijn dezelfde als in het regulier
onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor
blijft er tijd over voor verbreding en verdieping van de reguliere
vakken. En voor andere vakken zoals Spaans, Engels, strategisch
denken via spel, wereldoriënterende thema’s (waaronder
science) en filosofie. Ook is er aandacht voor kunst, cultuur, sport
en sociale omgang. De leerkrachten zijn specifiek geselecteerd,
hebben de nodige ervaring met hoogbegaafde kinderen en
krijgen bovendien jaarlijks extra scholing in het lesgeven
aan deze leerlingen. Samen komen wij tot onderwijs dat uw
hoogbegaafde kind uitdaagt en waar uw kind zich gewaardeerd
en op zijn plek voelt.

“Over de leerkrachten
zijn we erg tevreden,
méér dan dat misschien
wel. Ze luisteren, ze
kijken, ze zien wat er
speelt, komen met
oplossingen, voeren die
uit, overleggen met ons
en met de kinderen.
Beter had ik me niet
kunnen wensen!”
Ouder van leerling
AMOS unIQ

“Wij zijn vanuit HB020 erg
blij dat AMOS dit onderwijs
aanbiedt. We willen zoveel
mogelijk hoogbegaafde
kinderen (en hun ouders)
vanuit alle windrichtingen
in Amsterdam en omstreken
helpen om het onderwijs te
genieten dat ook zij zo hard
nodig hebben”
HB020, netwerk van ouders
van hoogbegaafde kinderen

Voortdurende ontwikkeling in lesgeven
AMOS unIQ krijgt bij de voortdurende ontwikkeling van het
onderwijs externe ondersteuning van Novilo. Alle medewerkers van
Novilo hebben praktijkervaring met het geven van onderwijs aan
hoogbegaafden. Novilo verzorgt ook trainingen voor ouders van
AMOS unIQ-leerlingen.

Welke kinderen komen in aanmerking
Ieder kind dat ondanks extra hulp, materiaal en plusklassen
vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid speciale onderwijsbehoeften
heeft, kan worden aangemeld bij AMOS unIQ. We denken dan aan
kinderen met een grote voorsprong, maar ook aan kinderen die
zijn gaan onderpresteren omdat ze niet (meer) graag naar school
gaan. Als richtlijn hanteren we een IQ hoger dan 130 en een
verbaal en performaal IQ hoger dan 125. Bij grensgevallen maken
gespecialiseerde orthopedagogen een zorgvuldige analyse van het
intelligentieprofiel.

Over AMOS
AMOS is een oecumenische scholengroep met 30 scholen en 600
medewerkers in de regio Amsterdam. Met aantrekkelijk, modern en
open oecumenisch basisonderwijs. Kinderen doen hier kennis op en
passen kennis toe; alleen en in teams. Ons motto is: ’AMOS maakt
het verschil’. Onze leerkrachten stimuleren de leerlingen om samen
het beste uit zichzelf te halen. Want door samen te werken
leer je anderen te waarderen en leer je jezelf beter kennen.

Meer informatie
Op de website www.amosonderwijs.nl vindt u meer
informatie over AMOS unIQ en over de toelatingsprocedure.
U kunt hier ook het aanmeldingsformulier downloaden. Met
vragen kunt u bellen naar 020 612 7613 (De Vlinderboom),
020 416 7238 (De Poseidon) of 020 631 1945 (De Bonkelaar)
of mailen met amosuniq@amosonderwijs.nl. Blijft u graag
op de hoogte, dan kunt u zich via hetzelfde e-mailadres
aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ons volgen op
twitter via @AMOS_unIQ. Kijk ook eens op de website
van de scholen: www.basisschooldevlinderboom.nl, www.
deposeidon.nl en www.debonkelaar.nl.

