Arnhem, 19 mei 2022
Betreft: Octoplus Masterclasses 2022
Beste collega,
De Octoplus Masterclasses gaan weer van start! In het schooljaar 2022-2023 starten we in
september met de eerste serie lessen. Alle Masterclasses worden gegeven op het Stedelijk
Gymnasium Arnhem.
Doel
De Masterclasses zijn bedoeld om de leerlingen met een VWO+ niveau verdiepings- en
verbredingsstof aan te bieden. Het kennismaken met het SGA is een fijne bijkomstigheid.
Organisatie
Tijdens deze serie Masterclasses zijn er twee periodes waarin de lessen worden gegeven. De
Masterclasses worden aangeboden op donderdagmiddag van 13:00 uur tot 15.00 uur.
Elke periode duurt 9 weken.
Periode 1: start op 22 september tot en met 24 november
Periode 2: start op 1 december tot en met 16 februari 2023
Tijdens deze 9 weken maakt de leerling kennis met een aantal nieuwe vakken, denk aan Grieks,
scheikunde, Spaans etc. (zie bijlage voor de uitgebreide uitleg van het aanbod). Leerlingen volgen één
serie lessen.
Voorafgaand aan de eerste les van iedere periode starten we met een informatiebijeenkomst voor
leerlingen, ouders en leerkrachten van groep 7 en 8.
Kosten
De kosten voor de Octoplus Masterclasses bedragen € 100,00
Wie
Welke leerlingen komen in aanmerking voor de Octoplus Masterclasses?
• Leerling heeft VWO+ niveau, heeft een voorlopig VWO advies
• De basisschool geeft toestemming
• Leerlingen die op de basisschool extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te
kunnen volgen kunnen de Masterclasses niet volgen
Verantwoordelijkheid
De basisschool is verantwoordelijk voor de leerling, het is formeel geoorloofd een deel van het
onderwijs uit te besteden aan bijvoorbeeld het SGA. Tijdens het verblijf op het SGA en op de weg van
en naar huis vallen de leerlingen onder de standaardverzekering van de basisschool.
Aanmelden
De leerlingen kunnen tot en met 20 juni 2022 aangemeld worden via deze link

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via:
octoplus@quadraam.nl
Met vriendelijke groet,
Christiaan de Roo, coördinator Octoplus Stedelijk Gymnasium Arnhem
Fien Visser, administratie Stedelijk Gymnasium Arnhem

