
Op donderdag 21 april 2022 organiseren de samenwerkingsverbanden primair- en
voortgezet onderw�s Noord-Limburg de gratis conferentie 'Onderw�s aan
hoogbegaafde leerlingen'. T�dens deze middag staan inspiratie, ontmoeten en leren
van en met elkaar centraal. Deze middag is bedoeld voor specialisten,
talentbegeleiders, leerkrachten en docenten die zich verder willen bekwamen in HB-
onderw�s en schoolleiders in het primair - en voortgezet onderw�s. 

 
Op de volgende pagina lees je meer over het programma en de inhoud van de workshops.

UITNODIGING

CONFERENTIE 
'ONDERWIJS AAN
HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN'
Hoe geven we hier invulling aan? 

21
04

D O N D E R D A G  2 1  A P R I L  2 0 2 2  •  1 3 : 3 0 - 1 6 : 3 0 u
D E  W I T T E  H O E V E ,  V E N R A Y

Gasstraat 5, 5801 CT Venray

inspireren ontmoeten leren

Klik hier om je gratis aan te melden

https://forms.office.com/r/AFvnu4ppgz


Programma

CONFERENTIE 21 APRIL 2022
'ONDERWIJS AAN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN'

De conferentie is opgezet vanuit het project 
‘Naar een gedeelde aanpak voor hoogbegaafde leerlingen PO en VO in Noord-Limburg'.

www.swvpo.nl www.swvvo3101.nl

12.30 uur - Ontvangst
13.00 uur - Opening door de projectleiders Peter de Jong en Rob van den Broek
13.15 uur - Centrale inleiding door Minka Dumont: 'Is ons onderw�s nog passend?'
13.45 uur - Workshopronde
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Ideeën uitwisselen
16.15 uur - Afsluiting en t�d om te netwerken

Klik hier om je gratis aan te melden

Centrale inleiding
Is ons onderw�s nog passend?

Minka heeft v�fentwintig jaar ervaring in het reguliere basisonderw�s
waarvan ruim 15 jaar in plusklassen in Amstelveen. Haar passies z�n het
vertalen van theorie en wetenschappel�ke inzichten naar de
onderw�scontext en het ontwikkelen van een uitdagend leeraanbod. Haar
lesmateriaal wordt op honderden scholen ingezet om leerlingen uit te
dagen. Daarnaast is ze is een graag geziene spreker op conferenties van
b�voorbeeld het SLO en wordt regelmatig ingehuurd door schoolbesturen
t�dens inspiratiedagen voor de Keynote of een workshop.

De inleiding wordt verzorgd door Minka Dumont. T�dens de inleiding staat het thema
'Kinderen met kenmerken van begaafdheid en hun (onderw�s)behoeften' centraal.

https://www.swvpo.nl/
https://www.swvvo3101.nl/
https://forms.office.com/r/AFvnu4ppgz
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We weten dat 2,3 % van de leerlingen in onze scholen hoogbegaafd z�n. Dat wil dus zeggen dat in
vr�wel elke school leerlingen zitten die een onderw�saanbod en begeleiding nodig hebben dat
toegespitst is op de hoogbegaafde leerling. 
Is elke leerkracht zich daar voldoende van bewust? Hoe creëer je die bewustwording? Hoe neem je
een team hierin mee? En hoe zou je dat kunnen organiseren binnen je school of stichting? Met o.a.
deze vragen is Judith, samen met een groep leerkrachten van verschillende scholen, aan de slag
gegaan. Hun bevindingen, puzzels, parels én oplossingen deelt z� in deze workshop.

Spel als didactische vertaling van leer- en z�nskenmerken hoogbegaafde kinderen
Frank Tellings, docent bovenschoolse Topklas b� Stichting Prisma Spo

Je kunt een van de volgende workshops volgen t�dens deze middag:

Klik hier om je gratis aan te melden

Begaafdheid Op Je Bord
Astrid Loontjes, trainer, mede-bedenker en uitgever Begaafdheid Op Je Bord

Het begeleiden van (meer-) en (hoog-)begaafde mensen en hun directe omgeving is specialistisch
werk. Je kunt het vergel�ken met een ambacht; iets dat vaak aanzienl�ke vaardigheden vereist.
Begaafdheid Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt op een interactieve w�ze met elkaar in
gesprek te komen en samen met elkaar de verschillende kenmerken rondom (meer-) en
(hoog-)begaafdheid in kaart te brengen. Deze workshop is een eenmalige appetizer, bedoeld voor
leerkrachten, gefocust op de inzet van onze methodische werkvorm voor (meer-) en
(hoog-)begaafde kinderen en hun directe omgeving in het PO en VO onderw�s.

De focus van onze activiteiten in de klas ligt nog erg vaak op 'onthouden en begr�pen' en dat is een
gemiste kans! Deze t�d en de toekomst vraagt om goede analytische, kritische en creatieve denkers.
Toch is 'leren denken' geen schoolvak.  
In deze workshop leer je op welke manier je met het grootste gemak van jouw leerlingen échte
denkers maakt! Je leert vragen en opdrachten bedenken waar voor het antwoord of de uitvoering
flink nagedacht moet worden. 

Denkvaardigheden stimuleren: maak van jouw leerlingen échte denkers!
Minka Dumont, trainer en ontwikkelaar Begaafd Onderw�s

Onderw�s aan hoogbegaafde leerlingen: hoe pak je dat aan als team?
 Judith Bouwens, onderw�sadviseur b� BCO Onderw�sadvies en -ondersteuning

Hoogbegaafde kinderen leren van nature autodidactisch, onderzoekend en zien verbanden die
anderen niet zien. Hierb� is het autonoom z�n een belangr�k kenmerk. Deelnemers ervaren in een
interactieve situatie hoe deze leer- en z�nskenmerken van hoogbegaafde kinderen didactisch
worden vertaald in een spel. Vanuit dit spel worden kinderen empowered om hun eigen
leeromgeving te creëren. Hiervan kr�gen deelnemers videovoorbeelden te zien. Vergeet als
deelnemer je telefoon (inclusief internetverbinding) niet mee te nemen!

voor PO & VO

 met name voor PO

 met name voor PO,
interessant voor VO

voor bovenbouw 
PO & VO

https://www.swvpo.nl/
https://www.swvvo3101.nl/
https://forms.office.com/r/AFvnu4ppgz

