
 
 

Aanmeldingsprocedure Sanyu Onderwijs Basisschool of Voortgezet Onderwijsgroep 

Sanyu biedt onderwijs voor hoogbegaafde kinderen waarbij het reguliere onderwijs niet 

volstaat omdat bij hen sprake is van een grote ontwikkelingsvoorsprong en/ of een 

vastgestelde (hoog)begaafdheid. Er is wens of noodzaak tot specifieke individuele begeleiding. 

Uit intelligentieonderzoek door een bevoegd psycholoog of pedagoog is gebleken dat sprake 

is van hoogbegaafdheid of uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Het niveau van de leerling bepaalt 

mede de inhoud van het ontwikkelingsplan.  

 

Om aangenomen te kunnen worden op Sanyu zijn drie dingen nodig. Allereerst moet je zoon 

of dochter gebaat zijn bij individuele begeleiding in een kleinschalige onderwijssetting.  

“Sanyu biedt onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen waarbij het reguliere onderwijs niet 

volstaat omdat bij hen sprake is van een grote ontwikkelingsvoorsprong en/ of een 

vastgestelde (hoog)begaafdheid.” Er is daarbij voor hen een wens of noodzaak tot specifieke 

individuele begeleiding. Het is de verwachting dat een leerling zal welvaren bij het onderwijs 

van Sanyu, zowel sociaal-emotioneel als cognitief.  

 

Verder moet er een duidelijk zijn dat je kind binnen onze doelgroep past en een sterke 

behoefte heeft aan peers. Een intelligentieonderzoek kan dat gedeeltelijk onderschrijven. 

Ervaringen uit de praktijk en het beeld van ouders en leerling zelf worden ook meegenomen 

bij het bepalen of de leerling binnen het onderwijs lijkt te passen.  

 

De leerlingen bij ons op school kunnen het in potentie aan de eigen regie over het leerproces 

te voeren en zijn in de basis in staat een zelfstandige ontwikkeling te doorlopen. Wanneer 

sprake is van een gestapelde problematiek voortkomende uit of resulterend in 

gedragsproblemen of een persoonlijkheidsstoornis zien we vaak dat het voeren van de eigen 

regie lastiger is. We hanteren daarom de verwachting dat de leerling met onderwijsproces van 

medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel (gedrags)begeleiding zal 

vragen. De kinderen die starten bij Sanyu zijn leerbaar en bezitten een basis autonomie met 

een toenemende mate van zelfstandigheid. Op basis van het niveau van het kind wordt een 

individueel ontwikkelingsplan vastgesteld.  

Wanneer twijfel is over bovenstaande kan een traject via de HB+ voorziening worden 

besproken als aanvulling op of voortraject aan de plaatsing binnen het onderwijs.  



 
Het bestuur bepaalt in alle gevallen of de leerling geplaatst wordt en moet daarbij overtuigd 

zijn van (een leerbehoefte gerelateerd aan) hoogbegaafdheid of uitzonderlijke 

hoogbegaafdheid.  

 

Na aanmelding ontvang je van ons een bericht aangaande het vervolg. We nodigen jou en je 

zoon of dochter altijd uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we 

ook de eventuele vervolgstappen. Na een proefperiode van minimaal twee weken volgt al dan 

niet de beslissing over de daadwerkelijke aanname.  

 

Aanmelding in gang zetten? 

Wil je een of meerdere kinderen aanmelden?  

1. Lees ons schoolplan op de website, plan een digitaal kennismakingsmoment of kom naar 

kennismakingsmoment op school. We vertellen je graag persoonlijk over onze school en de 

wijze waarop we met de leerlingen en de ouders samenwerken.  

2. Meld jezelf en je zoon of dochter aan voor een individueel kennismakingsgesprek door het 

insturen van het digitale aanmeldformulier via de mail. 

3. Voeg relevante informatie toe b.v. school informatie of intelligentieonderzoek (dat kan ook 

in overleg met Sanyu worden afgenomen) 

4. Na het gesprek bespreken we of plaatsing (al dan niet met extra ondersteuning vanuit HB+) 

mogelijk is. Er wordt altijd contact opgenomen met de huidige school en/ of andere 

relevante betrokkenen. Wanneer een leerling meerdere scholen heeft bezocht kan ook 

contact gezocht worden met scholen uit het verleden en bekijken we welke redenen de 

wisselingen hebben gehad met welke impact. 

5. Om te kunnen starten op school maken we het dossier compleet en ontvang je van ons een 

bevestiging. De eerste factuur wordt kort daarop verstuurd.  

6. We overleggen samen wat de startdatum wordt van je zoon of dochter. Enkele weken na de 

start plannen we een eerste begeleidingsgesprek. 


