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Ontwikkelingsvoorsprong
Signalering
Ontwikkelingsniveau van het kind
Begeleiding
Leerkrachtcompetenties
De leerkracht als begeleider/coach
Feedbackregels

Activiteiten
• Scholen
¯ Bekend maken met hoogbegaafdheid
¯ Begeleiden met hoogbegaafde leerlingen
¯ Opzetten Plusgroepen

• Ouders / Verzorgers
¯ Advisering met betrekking tot de school
¯ Maken van handelingsplan

Zijn kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong hoogbegaafd?

• Leerlingen
¯ Verrijkingsklas
¯ Begeleiding op de basisschool
¯ Individuele begeleiding

• Literatuur
¯ Boek “Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool
en het opzetten van een verrijkingsklas”

Talentenlijn gemaakt door
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•

leren snel en zijn leergierig

•

weten veel en zijn nieuwsgierig

•

doorgronden zaken vlug en zijn
nadenkend gestemd.

1

Singalering
• Taalontwikkeling
-taalvaardig
-goede zinsopbouw
- dingen letterlijk nemen
- woordgrapjes

• Intense
betrokkenheid
- intens bezig zijn
- tomeloze energie
- moeizaam in slaap

Wat zegt en doet het slimste
kind uit je groep?

• Diep denken
Kleuter: Waar is de zon
nu?
Mama: De zon zit achter
de wolken
Kleuter: Waar dan ik zie
hem niet
Mama: Maar hij is er
echt, alleen achter de
wolken zie je de zon
Kleuter: Waarom dan?
Vindt de zon dat goed?

Aanpassingsvermogen
• Kennishonger
- prehistorie
- oude culturen
- techniek

• Taakgerichtheid
- voor zelf gekozen
activiteiten
- activiteiten die
nieuw zijn kunnen
ze uit de weg gaan
( perfectionisme)

Ontwikkelingsvoorsprong

Ontwikkelingsniveau
•
•
•
•

Cito
Grafementoets
Auditieve synthese
Herfstsignalering

• Welke instrument gebruiken jullie
op school?
Grafiek Hoogbloeier.be
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Knappe Kleuters

Leerkrachtencompetenties

Begeleiding
- eerlijk feedback
- hoger niveau aanspreken
- cognitieve uitdaging
- werken met ontwikkelingsgelijken
- gebruik van takenbord/ weektaak
filmpje kind met auto

Denksleutels

Materialen

https://www.youtube.com/watch?v=poSQ3vcvOfY

PDF denksleutels 1

Denksleutels overzicht
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Doelenmatrix

Materiaalkaart

Taakkaartbeschrijving

Website

Taakkaart

Wat er nog ter tafel komt
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