Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen uit klas 2 en 3,
Na de kerstvakantie zal het project Ad Astra! weer van start gaan voor de
leerlingen uit leerjaar 2 en 3. Ad Astra! is het verrijkingsproject van het Cygnus
Gymnasium. Het verrijkingsproject biedt leerlingen die extra uitdaging of
verdieping zoeken de mogelijkheid om naast het reguliere lesprogramma aan
een eigen project te werken. Ad Astra! is ook bedoeld voor leerlingen met een
hoge intelligentie die onder hun kunnen presteren op school. Ad Astra! streeft
ernaar alle deelnemende leerlingen te motiveren, uit te dagen en te begeleiden
bij het ontwikkelen van diverse vaardigheden middels een zelfgekozen project.
Gedurende het verrijkingsproject worden de leerlingen begeleid door een
begeleider. Deze begeleider helpt de leerlingen onder andere met het opstellen
van een plan van aanpak voor het zelfgekozen project, het stellen van doelen,
het knippen van lessen en inhalen van lesstof en met het ontwikkelen van
diverse executieve vaardigheden, zoals plannen, doorzetten, taakinitiatie en
timemanagement. De begeleiding zal voornamelijk gericht zijn op het proces en
niet op de inhoud.
Het verrijkingsproject zal dit jaar voor de derde keer aangeboden worden. Voorgaande jaren hebben
leerlingen hebben heel verschillende projecten opgepakt, zoals het maken van een filmpje van de
ontwikkeling de Wibautstraat, Japanse les geven, het schrijven van een novelle, het ontwerpen van een
bio-ecologisch huis of dé ideale school, een onderzoek naar de invloed van muziek op de geest en het
maken van een videoclip.
Uw zoon/dochter heeft zojuist een e-mail van mij ontvangen met daarin de
informatie over het project en de manier waarop hij/zij zich kan aanmelden.
Deze e-mail kunt u onderaan deze brief vinden. De leerlingen zullen na een
intakegesprek met mij te horen krijgen of zij deel kunnen nemen aan Ad Astra!
Denkt u dat uw kind gebaat zou zijn bij dit verrijkingsprogramma dan wil ik u
vragen hem/haar aan te sporen zich aan te melden.
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Roos Franken

Verrijkingscoördinator
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