AANVRAAGFORMULIER

Bijdrage aanvullende basisondersteuning (hoog)begaafden
Inhoud

Dit betreft een aanvullende subsidie binnen het vastgestelde activiteitenplan HB.
De school zet de bijdrage doelgericht in op de volgende activiteiten:
 het fysiek draaien van een plus/verrijkingsklas waarin het verdiepen evenals het contact met
peers centraal staat. Het betreft hier een bijdrage in formatie van de leerkracht.
 het ontwikkelen van aanvullende programma’s voor (hoog)begaafde kinderen binnen de
school. Het betreft hier een bijdrage in de formatie inzake geoormerkt taakbeleid HB.

De bijdrage

De school kan éénmalig per jaar een bijdrage van afgerond €4.500 (104/1659 x €72.574) aanvragen, dit is
gebaseerd op een inzet van 2 uur per week op basis van de GPL leerkracht gedurende een jaar vanaf
het moment van toekenning. Omdat het een co-financiering betreft, investeert de school zelf ook twee
uur waardoor de totale inzet 4 uur gedurende een jaar betreft. Deze eigen inzet hoeft geen nieuwe
inzet te zijn.

Toekenning van de bijdrage

De bijdrage wordt toegekend op basis van een beschikking indien aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
de aanvraag is ingevuld door de directeur of intern begeleider van de school en ingediend
uiterlijk maandag 14 december 2020
de school voldoet aan de inhoudelijke inzet op de benoemde activiteiten
de school voldoet aan het principe van co-financiering
toekenningen zijn mogelijk in schooljaar 2020-2021 (vanaf herfstvakantie) en 2021-2022
de maximale toekenning per schooljaar bedraagt €45.000, hiermee kunnen 10 scholen per
schooljaar een bijdrage ontvangen.
om overschrijding te voorkomen vindt toekenning plaats op basis van: sluitingstermijn, max. 2
scholen per bestuur en toetsing of de school al via de andere HB-activiteiten gebruik heeft
gemaakt van de HB-subsidie. Indien dan nog sprake is van over aanmelding, hebben
aanvragen die daadwerkelijk ondersteuning aan leerlingen bieden voorrang.

==========================================================================
Naam school

_____________________________________________________________

Naam aanvrager

_____________________________________________________________

Mailadres aanvrager

_______________________________________________________

Op welke wijze gaat de school de aangevraagde bijdrage inzetten?
Korte beschrijving van de inzet

Handtekening:

_______________________________________________________

Dit formulier ingevuld digitaal aanleveren bij het Loket van Passenderwijs: loket@passenderwijs.nl
Na bespreking ontvangt u bericht over het wel/niet toekennen van de bijdrage.

