In gesprek met leerlingen met de placemats van talentstimuleren.nl. Gratis te downloaden!

Analytische, creatieve en praktische (denk)vaardigheden
zijn allemaal belangrijk. Vaak heb je een voorkeur voor wat
je het liefst of meest gebruikt. Dit verschilt per leerling.
Laat leerlingen hun eigen denkprofiel ontdekken via de
online e-learning module. Door hierover in gesprek te gaan
ontstaat meer zelfinzicht en kun je bewuster sterke én
minder sterke kanten verder ontwikkelen.
Je kunt op verschillende gebieden talenten hebben.
Onderzoek samen met je leerlingen op welke manieren je
kunt leren en hoe je optimaal gebruik kunt maken van
meerdere talenten. Maak gebruik van de talenten van je
leerlingen door in te spelen op hoe zij graag leren. Bied
keuzemogelijkheden bij de manieren waarop ze in
producten zichtbaar maken wat ze geleerd hebben.
Voor het leren - nu én in de toekomst - is het nodig jezelf
breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen
voor je eigen leerproces. Bijvoorbeeld door te leren
heldere doelen te stellen, te reflecteren op wat beter kan,
kansen te benutten en mogelijkheden te creëren om
leerlingen hun eigen koers te laten bepalen. Hiemee help
je hen zelf richting te geven aan hun toekomst!
Door te onderzoeken wat je herkent in de profielen van
talentvolle en begaafde leerlingen kun je meer inzicht
krijgen in de onderliggende behoeften van leerlingen. Ga
na of aan de psychologische basisbehoeften competentie,
autonomie en relatie wordt voldaan. Verken dit verder in
gesprek met de leerling en stem de begeleiding thuis en op
school zo goed mogelijk af op wat nodig en mogelijk is.
Talentontwikkeling is een complex proces. Onderzoek met
leerlingen welke persoonlijke kwaliteiten en kansen in hun
omgeving bijdragen aan een positieve ontwikkeling. En
welke uitdagingen en belemmeringen zijn er om mee te
leren omgaan? Verken samen welke vragen je op weg
helpen: wat wil ik? wie ben ik? wat vind ik? wat kan ik? wat
doe ik? waar ben ik? Zo krijgt leren meer betekenis!

Landelijke en regionale netwerkdagen en conferenties
Talentontwikkeling & Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Ben jij erbij?
Naast de landelijke netwerkdag over
talentontwikkeling en de conferentie
'Bijzonder Begaafd' organiseert het
Informatiepunt Onderwijs &
Talentontwikkeling regionale
conferenties. In één bijeenkomst op
de hoogte van landelijke én regionale
ontwikkelingen m.b.t. passend
onderwijs voor begaafde leerlingen in
basis en voortgezet onderwijs.
Met workshops, ruimte voor
uitwisseling en veel praktische tips en
tools om te delen met jouw team.
Ook de placemats zijn hier gratis
verkrijgbaar. Mis het niet!

Agenda bijeenkomsten 2017
12 april
31 mei
1 juni
12 oktober
14 november
15 november

Lunteren
Steenwijk
Gouda
Nieuwegein
Eindhoven
Arnhem

Landelijke netwerkdag Talentontwikkeling
Regionale conferentie (Noord)
Regionale conferentie (West)
Conferentie 'Bijzonder Begaaafd'
Regionale conferentie (Zuid)
Regionale conferentie (Oost)

Aanmelden en meer informatie via: www.talentstimuleren.nl/kalender

