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Informatie Kopklassen 2020-2021

Beste,
Beste leerkrachten groep 7 en 8, IB-ers en schooldirecteuren,
Aan het einde van de basisschool geeft de school een advies over de middelbare school die past bij het
niveau van de leerling. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en ontwikkeling op
de basisschool. Bij de meeste leerlingen is dit geen probleem.
Maar wellicht herkent u de volgende leerlingen:
 Er zitten leerlingen op uw school in groep 7 en groep 8, waarvan het vermoeden is dat zij meer
kunnen dan uit het (voorlopig) advies blijkt;
 Deze leerling (nu of volgend jaar) krijgt niet het optimale advies, omdat het kind een te lage
score heeft voor begrijpend lezen en woordenschat;
 Het is meer dan duidelijk dat deze leerling door zijn of haar grote inzet en motivatie met extra
ondersteuning een hoger niveau aan zou kunnen.

Denk dan aan de mogelijkheid van De Haagse Kopklas!
Wat is de kopklas? En voor wie is het?
De kopklas is een schooljaar voor talentvolle leerlingen, die vanwege een taalachterstand niet kunnen
doorstromen naar een middelbare school die recht doet aan hun leervermogen. De kopklas is er voor
leerlingen die van groep 7 naar groep 8 gaan en voor leerlingen die na groep 8 een extra jaar nodig
hebben om hun taalachterstand in te lopen.
Het zijn vaak leerlingen die eind groep 7 of in groep 8:
 een scheef profiel laten zien: rekenen is voldoende, maar de taalprestatie is onvoldoende.
 door een taalachterstand belemmerd worden om op het niveau te presteren dat bij hem/haar
past.
 goed gemotiveerd zijn (en de ouders ook).
 op 1 oktober van het kopklasjaar niet ouder zijn dan 13 jaar.
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In de kopklas werken de leerlingen een jaar lang intensief aan verschillende taalvaardigheden. Naast
de Nederlandse taal staan ook Engels, rekenen/wiskunde en studievaardigheden op het programma.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen krijgt eveneens veel aandacht. Zo komt de
leerling sterker en zelfverzekerder in zijn/haar schoenen te staan en gaat hij of zij goed voorbereid naar
de brugklas. Het hele curriculum van groep 8 is ingebed in het lesprogramma van de kopklas.
Bovendien werken de leerlingen voor een groot deel van het lesprogramma in projectvorm, wat de
samenwerking en de taalvaardigheid ten goede komt. Daarnaast doet de kopklas mee aan de CITO
eindtoets.
Voor ouders bestaat deze prachtige kans om hun kind te laten deelnemen aan de kopklas in groep 8.
Hierdoor kan hun kind straks op het juiste niveau instromen in het voortgezet onderwijs, zonder een
jaar te verliezen.
De kopklas is een stedelijke voorziening, gefinancierd door de gemeente en de schoolbesturen.
Waar zit de kopklas?
De kopklassen zijn al jaren gehuisvest op twee scholen voor voortgezet onderwijs. Zo wordt de
overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker. De kopklas kent twee niveaus: tl/havo en
havo/vwo. De kopklas tl/havo is kunt u vinden op Hofstad Mavo Havo en de kopklas havo/vwo is
gevestigd op het Edith Stein College.
Goed nieuws!!!
M.i.v. schooljaar 2021-2022 komt er een derde kopklas bij. Dit zal een klas voor (kader)tl-leerlingen
zijn. Op welke locatie deze kopklas gevestigd gaat worden, wordt later bekend.
Hoe komt een leerling in de kopklas?
Voor de signalering of een leerling gebaat is bij een jaar in de Kopklas is het oordeel van de leerkracht
het belangrijkste. In de bijlage vindt u meer informatie over hoe potentiële kopklasleerlingen te
herkennen zijn. Het is een richtlijn, dus neem bij twijfel vooral contact op. De school meldt de leerling,
uiteraard met toestemming van de ouders, voor de kopklas aan. Dit schooljaar zal het HCO t/m
december 2020 de selectieprocedure uitvoeren, daarna wordt dit door het team van de kopklas
overgenomen.
Let op! Ook dit jaar begint het aanmelden voor kopklasleerlingen eerder dan de gebruikelijke BOVOprocedure. Als dit tussen 28 september en 27 november 2020 gebeurt, krijgt u vóór de eerste
aanmeldingsperiode van het vo te horen of de leerling bij de kopklas wordt aangenomen.
Na deze eerste aanmeldingsronde kunnen leerlingen nog steeds worden aangemeld.
Voor een juist beeld is ook een capaciteitenonderzoek nodig (bijvoorbeeld WNV, NIO of ADIT). Een
potentiële kopklasleerling in groep 8 kunt u voor zo’n onderzoek bij het HCO aanmelden. Voor de
leerlingen eind groep 7 wordt een aparte NIO-bijeenkomst georganiseerd op het HCO.
Informatiemateriaal
Er is een folder voor ouders met informatie over de kopklas. Meer informatie is te vinden op de
website: www.haagsekopklas.nl
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We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben over
bijvoorbeeld de (ondersteuning bij) signalering, dan kunt u contact opnemen met één van de
onderstaande personen. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het informeren en overtuigen van ouders.
U bent natuurlijk altijd welkom om een kijkje te komen nemen bij één van de kopklassen.
T/m december 2020
Vragen over de selectie: Sarah Ruitenberg, onderwijsadviseur HCO: 070 - 448 2828 of een e-mail
sturen naar kopklas@hco.nl.
Vragen over de kopklas: info@haagsekopklas.nl Maaike Tolboom, leerkracht Kopklas: 06-8132 7528

Vanaf januari 2021
Vragen over de kopklas en selectie: info@haagsekopklas.nl
Maaike Tolboom, leerkracht Kopklas: 06-8132 7528
Agniet van Welsenis, leerkracht Kopklas: 06-45449807

Met vriendelijke groet,

S.M.A. Hermans
Directeur Stedelijk Onderwijs en Jeugd
Onderwijs, Cultuur en Welzijn
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