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De werkgroep Hoogbegaafdheid is onderverdeeld in de subwerkgroepen:
➜ Aanbod in de scholen
➜ Beleid
➜ Communicatie
We brengen u graag op de hoogte van de diverse ontwikkelingen.
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De subwerkgroep Aanbod in de scholen  
houdt zich op dit moment bezig met
het ontwikkelen van een checklist met
betrekking tot de doorgaande lijn voor
hoogbegaafde leerlingen, een doorgaande lijn PO-VO voor hoogbegaafde
leerlingen en het ontwikkelen van een
inspiratiegids.

Poster doorgaande lijn

We zijn bezig met het ontwikkelen van
een poster, waarop de route Passend
Onderwijs met betrekking tot meeren hoogbegaafdheid visueel wordt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Wat valt er nu precies onder de basisondersteuning? Hoe zien de verschillende
ondersteuningsniveaus eruit? Wanneer
en hoe kunnen we de talentbegeleider
inzetten? En wanneer stappen we over
op de inzet van het kernteam of de specialist hoogbegaafdheid?

Checklist: ´Doorgaande lijn PO-VO
voor hoogbegaafde leerlingen´

Deze checklist is ontwikkeld zodat er
zowel binnen het VO als het PO op verschillende lagen goed gekeken kan worden waar je als school sterk in bent en
waar er mogelijk nog ontwikkelpunten
liggen. Daarnaast gaat een gedeelte van
de checklist over de overdracht tussen
PO en VO, zodat ook op dat gebied helder is waar een goede overdracht met
betrekking tot hoogbegaafde leerlingen
aan moet voldoen. De checklist zal standaard aan het beleidsplan toegevoegd
worden, zodat er op iedere school eenzelfde basis is met betrekking tot de
doorgaande lijn op dit gebied.  

Inspiratiegids

We merken dat de vraag naar goede
praktijkvoorbeelden met betrekking tot
materialen en lesideeën groot is. Om
deze reden zijn we begonnen met het

maken van een inspiratiegids, waarin voor leerlingen
binnen het PO en VO voorbeelden komen te staan van
mooie materialen, projecten, opdrachten en werkvormen. Het afstemmen van je aanpak voor een hoogbegaafde leerling is maatwerk, ieder kind heeft weer een
andere behoefte. Maar hoe mooi is het als we succeservaringen met elkaar kunnen delen, zodat een andere
leerling hier wellicht ook iets aan kan hebben. ✵

De ouderklankbordgroep heeft ons daarnaast geadviseerd ook een leerlingklankbordgroep te starten. Deze
leerlingklankbordgroep is met ingang van dit schooljaar
gestart. Binnen de leerlingklankbordgroep denken leerlingen, talentbegeleiders en Heleen Goedegebuur (specialist hoogbegaafdheid) na over de concrete invulling
van het onderwijs aan hoogbegaafden op de VO scholen.
Naast het spiegelen en afstemmen van ons beleid en
handelen willen we dit schooljaar ook diverse platform
bijeenkomsten organiseren. Dit voor zowel onderwijs
personeel als voor ouders van hoogbegaafde kinderen.✵

BELEID

De subwerkgroep Beleid heeft vorig schooljaar een
nulmeting uitgevoerd om zo de beginsituatie van het
HB-beleid in beeld te brengen op de PO en VO scholen
in GO. De lijst werd anoniem ingevuld door leerkrachten,
docenten, intern begeleiders en leidinggevenden. Er zijn
vervolgens een aantal ontwikkelingen doorgevoerd t.a.v.
het HB-beleid. Om deze veranderingen te monitoren is
er een nieuwe monitoringslijst uitgezet, gebaseerd op
de nulmeting. De resultaten zijn binnen de werkgroep
besproken, waarna verdere (actie)plannen worden uitgezet. Het komt in de resultaten duidelijk naar voren
dat er meer aandacht is voor het HB-beleid, we zien
bijvoorbeeld een groei in het aantal gefaciliteerde talentbegeleiders. In de resultaten valt ook terug te lezen
dat onze hoogbegaafde leerlingen niet alleen cognitief
uitgedaagd worden, maar dat er ook meer aandacht is
voor sociale vaardigheden en executieve functies. De
koppeling tussen het beleidsstuk en de praktijk komt als
aandachtspunt naar voren, de deelnemers van de monitoringslijst geven aan dat het beleid niet altijd zichtbaar
is in de praktijk. Tijdens de IB-netwerkbijeenkomst van
1 februari is de subwerkgroep in gesprek gegaan met
de intern begeleiders over de resultaten van de monitoringslijst, om zo meer achtergrondinformatie te verkrijgen over deze resultaten. ✵

PLATFORMBIJEENKOMST OUDERS
Graag brengen wij de ouderplatformbijeenkomst van
23 februari 2022 onder uw aandacht. Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden. Deze bijeenkomst
bestaat uit een lezing, elkaar ontmoeten en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De uitnodiging
voor deze platformbijeenkomst is verspreid onder  alle
ouders die betrokken zijn bij de scholen op het eiland
Goeree-Overflakkee via de scholen.
PLATFORMBIJEENKOMST TALENTBEGELEIDERS
Dit schooljaar stonden er twee platformbijeenkomsten
gepland voor onderwijspersoneel. De werkgroep heeft
besloten de eerste platformbijeenkomsten te laten
vervallen in verband met de drukte rondom de veranderingen van de Covid-19 maatregelen en het niet live
bij kunnen wonen van een dergelijke bijeenkomst. De
volgende bijeenkomst is in tegenstelling tot de datum
in de jaarplanner gepland 17 mei 2022. Voor deze platform bijeenkomst zullen alle talentbegeleiders van de
scholen worden uitgenodigd. Het programma voor de
platformbijeenkomst zal later worden vastgesteld.

COMMUNICATIE

De subwerkgroep Communicatie houdt zich bezig met
diverse onderwerpen. Hieronder vallen de ouderklankbordgroep, de leerlingklankbordgroep, platform bijeenkomsten en alle vormen van communicatie die plaats
vindt rondom hoogbegaafdheid vanuit het samenwerkingsverband en de scholen.
Met de ouders uit de ouderklankbordgroep is gesproken
over het beleidsstuk en de implementatie hiervan op de
scholen, dit is vervolgens gekoppeld aan zichtbare veranderingen voor ouders. Op advies van de ouders laten we
een infographic maken van het HB-beleidsstuk dat we
gebruiken op de scholen op het eiland Goeree-Overflakkee.

2

SUBSIDIE AANVRAAG

In 2019 is namens alle scholen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee een subsidie
aanvraag ingediend. Met deze subsidie is het mogelijk om
het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verder te ontwikkelen en daar waar nodig nieuwe ontwikkelingen op te
zetten. De subsidie loopt tot en met 2023. Het lijkt ons een
goed moment u mee te nemen in de behaalde resultaten en

PRIMAIR ONDERWIJS
Kindwijs
Marieke de Jager
Ingrid Leenheer

doelen voor de laatste periode van de subsidieaanvraag. Bij
het opstellen van de subsidieaanvraag hebben de scholen in
gezamenlijkheid werkdefinities opgesteld van de te bedienen doelgroep. In de bijgaande factsheet informeren wij u
over de behaalde resultaten, de doelen voor de laatste subsidieperiode en de doelen waar we aan blijven werken. ✵
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Hier vindt u de deelnemers aan de
werkgroep Hoogbegaafdheid. Zij
vertegenwoordigen de schoolbesturen bij wie zij werkzaam zijn of nemen
deel namens verschillende éénpitters. Laatstgenoemden dragen zorg
voor de communicatie richting de
andere éénpitters en houden hen op
de hoogte van alle relevante zaken
binnen de werkgroep.
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