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Studiedag hoogbegaafdheid in
het basisonderwijs
Is hoogbegaafdheid op uw school een punt van aandacht? Wilt u de zorg voor hoogbegaafde
leerlingen op uw school verder professionaliseren? Schrijft u zich dan in voor de studiedag
Slim! Educatief.
Slim! Educatief is anders dan alle andere studiedagen over hoogbegaafdheid. U bezoekt tijdens de studiedag twee workshops die ieder een dagdeel in beslag nemen. Bij uw inschrijving
kiest u voor twee van de zes gepresenteerd thema’s. Zowel de theorie als de werkopdrachten
sluiten nauw aan bij uw eigen onderwijspraktijk.
De studiedag is bedoeld voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en
directieleden van het basisonderwijs. Voorkennis over hoogbegaafdheid is geen vereiste.
De studiedag vindt plaats in het Nimac conferentiecentrum te Ede
Thema’s
1.

Beleid ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen—Eleonoor van Gerven

2.

Werken met Leerlijnen—Sylvia Drent

3.

Slimme kleuters—Alja de Bruin-de Boer

4.

Plusklas, pluspunt—Jan Kuipers

5.

Goed voorbereid naar het VO—Heleen Wientjes

6.

Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling—Bram Guyt
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Educatief

Is een initiatief van

Slim!
Consultancybureau
Hoogbegaafdheid

Vroege vogelkorting!
Deelname aan de studiedag kost € 175,- Maar wie
inschrijft voor 1 mei 2006 betaalt slechts € 150,-!
Inschrijven is mogelijk tot 30 september 2006.

Eleonoor van Gerven
James Stewartstraat 13
1325 JA Almere

Telefoon: (036) 53 75 547
E-mail:
slim-educatief@vangerven.biz

Internet: www.vangerven.biz
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Thema 1

Beleid ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen - Eleonoor van Gerven

Het maken van een goed en effectief beleidsplan ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen is geen eenvoudige
klus. Tijdens deze workshop gaan we in op de competenties die binnen een team vereist zijn om een beleidsplan ook werkelijk in praktisch handelen om te zetten. Welke vaardigheden worden vereist ten aanzien van
signalering en diagnostiek, aan welke randvoorwaarden moet voldaan zijn voordat u gaat compacten en welke
eisen kunt u stellen aan het werken met verrijkingsmateriaal? Aan de hand verschillende werkopdrachten gaat
u bepalen welke competenties al op uw school aanwezig zijn en hoe u ontbrekende competenties gezamenlijk
kunt gaan ontwikkelen.

Thema 2

Leerlijnen voor hoogbegaafde leerlingen - Sylvia Drent

Om te zorgen dat er binnen uw school een doorgaande lijn bestaat met betrekking tot het leerstofaanbod van
hoogbegaafde leerlingen kunt u, aan de hand van uw eigen methoden en een verantwoorde selectie van verrijkingsmateriaal, leerlijnen formuleren. Daarbij krijgt u te maken met vragen als hoe kan ik compacten en hoe
selecteer ik verrijkingsmateriaal. Tijdens deze bijeenkomst leert u beide vaardigheden.

Thema 3

Slimme kleuters - Alja de Bruin- de Boer

Niet alleen het herkennen, maar ook het begeleiden van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen
vraagt kennis en vaardigheid van de groepsleerkracht in groep 1-2. Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong en hoe zorg je dat ook deze kinderen zich uitgedaagd blijven voelen? Wanneer is het verstandig om aan
een vervroegde doorstroming naar groep 3 te denken en hoe neem je een verantwoorde beslissing daarover?
De workshop ‘Slimme kleuters’ gaat in op al deze vragen.
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Thema 4

Plusklas, pluspunt! - Jan Kuipers

Steeds meer scholen gaan uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen vormgeven in een plusklas. Maar wat zijn
nu eigenlijk de activiteiten die je hier kunt ontplooien en hoe zou je dat nu kunnen aanpakken? Hoe selecteer
je leerlingen voor de plusklas, wie komen er juist wel of wie komen er juist niet in aanmerking? In ‘Plusklas
pluspunt!’ krijgt u handvatten aangeboden voor het opzetten van een plusklas op uw eigen school.

Thema 5

Goed voorbereid naar het VO – Heleen Wientjes
Hoogbegaafde kinderen gaan relatief vaak op jonge leeftijd naar het voortgezet onderwijs. Voor ouders en leerkrachten van zo’n leerling is dat vaak een punt van zorg, want hoe zal het straks gaan? Gaat dit kind het wel
redden tussen al die oudere kinderen en hoe zit dat sociaal emotioneel nou? Basisscholen meer kunnen bijdragen aan het succes van deze leerlingen op het voortgezet onderwijs dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. Tijdens deze workshop krijgt u niet alleen een helder inzicht wat er nu op al die verschillende vlakken van een
leerling straks gevraagd wordt, maar leert u ook heel praktijkgericht wat u eraan kunt bijdragen om de kans op
succes te vergroten!

Thema 6

Begeleiding van sociaal-emotionele problemen van hoogbegaafde
kinderen - Bram Guyt
Hoewel wetenschappelijk nooit is vastgesteld dat hoogbegaafde kinderen vaker dan andere kinderen sociaalemotionele problemen hebben, blijkt in de praktijk wel dat juist dit aspect van de kinderlijke ontwikkeling
moeilijk is om goed te benaderen. Wat kun je als school doen om na te gaan of de problemen van een leerling
mogelijk veroorzaakt worden door hoogbegaafdheid en hoe kun je dit soort problemen goed begeleiden? Waar
liggen daarbij de grenzen?
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Programma
09.00-09.30
09.30-10.45
10.45-11.15
11.15-12.30
12.30-13.45
13.45-15.00
15.00-15.30
15.30-16.45

Aankomst en ontvangst
Workshopronde 1 deel A
Pauze
Workshopronde 1 deel B
Lunchpauze
Workshopronde 2 deel A
Pauze
Workshopronde 2 deel B

Inschrijfformulier
Hierbij schrijf ik mij definitief in voor Slim! Educatief, studiedag hoogbegaafdheid in het basisonderwijs op woensdag 1 november 2006. Mijn inschrijving kan niet geannuleerd worden. Mocht ik verhinderd zijn, dan mag ik wél plaatsvervanger laten
deelnemen.
Naam:

……………………………………………………………………………………………….

Instelling/school:

……………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

……………………………………………………………………………………………….

Telefoon:

……………………………………………………………………………………………….

E-mail:

……………………………………………………………………………………………….

Functie:

………………………………………………………………………………………………..

Mijn keuze voor de thema’s is:
Themanummer: …………… Onderwerp: …………………………………………………………………………………..
Themanummer: …………… Onderwerp: …………………………………………………………………………………..
Mijn reservekeuze is:
Themanummer: …………… Onderwerp: ………………………………………………………………………………….

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………..

Zodra uw inschrijving is ontvangen, zenden wij u een factuur voor het verschuldigde bedrag. Op
dat moment is uw inschrijving definitief. Uw betaling moet voldaan zijn uiterlijk drie weken na
ontvangst van de factuur. Nadat uw betaling is ontvangen, zenden wij u per e-mail uw bewijs van
inschrijving met daarop uw deelnemersnummer. Bij aanvang van de studiedag dient u dit bewijs
te overleggen ten einde uw deelnemersbescheiden te ontvangen.

Maak gebruik van de Vroege

vogelkorting en betaal
slechts € 150,- i.p.v. € 175,-

Stuur dit inschrijfformulier voor
1 mei 2006 volledig ingevuld en
ondertekend in een gefrankeerde
envelop naar:

Zorgt u ervoor dat uw e-mailadres correct en duidelijk is ingevuld!
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Inschrijving voor de thema’s geschiedt op volgorde van aanmelding.

Consultancybureau
Hoogbegaafdheid
James Stewartstraat 13
1325 JA Almere

