
Beleidsplan        

 
Visie  
Parentes Zoetermeer gaat ervan uit dat in Nederland alle kinderen recht hebben op passend onderwijs. 
Het reguliere onderwijs sluit helaas nog onvoldoende aan bij de leerbehoeften van hoogbegaafde 
kinderen. Voor hen is passend onderwijs dan ook niet vanzelfsprekend.  
 

Missie  
Parentes Zoetermeer wil bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van passend onderwijs voor 
hoogbegaafde kinderen, zodat ook zij de kans krijgen zich ten volle te ontwikkelen. Parentes kiest 
hierbij voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs, omdat dit de mogelijkheid schept om het onderwijs zo 
in te richten dat het maximaal aansluit op de denk- en leerwijze van hoogbegaafden. Een omgeving 
van peers biedt de kinderen bovendien de veiligheid die nodig is om zich ook sociaal emotioneel 
evenwichtig te kunnen ontwikkelen.  
 

Doelstelling  
In de statuten van Parentes Zoetermeer is als doelstelling opgenomen:  
a. het bevorderen en in stand houden van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Zoetermeer 
en omstreken;  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere 
middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen in Zoetermeer en omstreken.  
In het najaar van 2013 zijn met I.K.C. De Piramide en met de overkoepelende stichting OPOZ afspraken 
gemaakt over de ondersteuning van Parentes Zoetermeer. In het verlengde van deze afspraken zal 
Parentes: 
a. zorg dragen voor het financieel mogelijk maken van excursies en gastlessen ten bate van het Delta 
onderwijs  

b. op verzoek van de school additionele leermiddelen aanschaffen in het kader van verbreding of 
verrijking  

 
Excursies en gastlessen  
Voor de excursies en gastlessen vraagt Parentes aan de ouders van de Delta-kinderen om een 
donatie.  
Voor het schooljaar 2020 – 2021 is in overleg met school en ouders een richtbedrag van €50,- per 
kind vastgesteld, zijnde het bedrag dat ook in voorgaande jaren aan de ouders is gevraagd.  
De ouders worden door de school geïnformeerd over de excursies/gastlessen. Aan het einde van het 
schooljaar geeft Parentes een overzicht van de excursies/gastlessen die met de Parentes excursiepot 
mogelijk zijn gemaakt.  
Met de school is overeengekomen dat de school in juni voor het schooljaar 2020-2021 een lijst van 
wenselijke excursies/gastlessen opstelt. Op basis van deze lijst zal Parentes vaststellen voor welk 
bedrag bij de ouders zal worden aangeklopt.  
Voor de excursies/gastlessen geldt dat zij gemiddeld €5,- per gebeurtenis per kind kosten.  



Voor het schooljaar 2021-2022 staat al vast dat één van de gastlessen een EHBO-cursus met een 
afsluitend examen voor Deltagroep 7/8 zal zijn. Na diverse positieve evaluaties van deze 
gastcursussen is besloten de cursus eenmaal per 2 jaar te herhalen, zodat alle Delta-kinderen met 
een EHBO-diploma als extraatje de basisschool verlaten.  
 
Aanschaf additionele leermiddelen  
De school zorgt zelf voor de primaire leermiddelen die de leerlingen nodig hebben voor het volgen 
van basisonderwijs. Voor de aanschaf van bijzondere leermiddelen die de leerkrachten nodig hebben 
om het onderwijs verder te verrijken of te verbreden kan de school aankloppen bij Parentes. 
Afhankelijk van de behoefte gaat Parentes op zoek naar geld. De school zet hierin steeds de eerste 
stap: Is voor een bepaald onderdeel van het Deltaprogramma iets nodig dat niet uit de reguliere 
schoolmiddelen kan worden betaald, dan bekijkt Parentes hoe het benodigde geld (door Parentes) 
kan worden verkregen.  
Om adequaat in te kunnen springen op de behoeften van de school zoekt Parentes permanent naar 
mogelijkheden om geld te werven.  
Daartoe doet Parentes mee aan partnerprogramma’s van grote ondernemingen. In overleg met de 
school zullen meer van dit soort partnering-relaties worden aangegaan. Uitgangspunt van de 
besteding van deze soort gelden is dat ze ten goede moeten komen aan de brede doelgroep van 
(hoog)begaafde kinderen van De Piramide. Gebruik ervan is niet voorbehouden aan alleen de Delta 
groepen.  
Parentes is ook alert op sponsoracties van bedrijven. In het verleden heeft Parentes met succes 
meegedaan aan diverse acties. Bedragen die zijn uitgekeerd, zijn o.a. gebruikt om voor de hele school 
het STER-pakket van Schoolsupport te kopen. Ook voor dit pakket geldt dat het niet alleen in de 
Delta groepen kan worden gebruikt. Ook voor kinderen die in de reguliere klassen behoefte hebben 
aan extra uitdaging zijn de leermiddelen in dit pakket geschikt. De betreffende leerkrachten kunnen 
bovendien met speciale software bijhouden wat voor het kind de meerwaarde is van het werken met 
STERmateriaal.  
 

Ontwikkeling  
Parentes is opgericht vanuit de gedachte dat het onderwijs in de Deltaklassen zoveel duurder is dan 
regulier onderwijs, dat extra financiële middelen zeer welkom zijn om echt het verschil te kunnen 
maken.  
De aanwezigheid van de Deltagroepen op I.K.C. De Piramide heeft de gevoeligheid voor de speciale 
éxtra leerhonger die kinderen kunnen hebben in de hele school vergroot. Gaandeweg ontstaat 
steeds meer behoefte om voor pluskinderen dingen als excursies en gastlessen te organiseren. 
Parentes is met school het gesprek aangegaan om  te onderzoeken of hier een rol ligt voor de 
stichting. Eindconclusie is dat Parentes zich voorlopig alleen richt op de Deltaklassen.  
 

Communicatie  
Parentes heeft een eigen website en een eigen emailadres. Ouders worden via deze site en met 
persoonlijke e-mails geïnformeerd over de activiteiten van Parentes. De communicatie over wat er in 
de klas gebeurt, wordt vanzelfsprekend door de school zelf gedaan.  
Parentes maakt, afhankelijk van de hoeveelheid nieuws en wetensaardigheden, ook af en toe een 
nieuwsbrief voor de ouders. Deze wordt in principe digitaal verspreid. Zo blijven de kosten zo laag 
mogelijk.  
 


