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Voortgang project.
Hoogbegaafdheid is op veel scholen inmiddels een thema waarover wordt nagedacht. Verschillende scholen zijn
inmiddels gestart met de pilots (zie vorige nieuwsbrief) om het aanbod op hun school beter af te stemmen op
de behoeften van hun (hoog)begaafde leerlingen. Met name voor die leerlingen waarbij er zorgen zijn over
welzijn en waarbij de prestaties niet altijd vanzelfsprekend zijn. Scholen verschillen daarin in aanpak en het is
goed dat die diversiteit er is binnen het samenwerkingsverband. Voor de kartrekkers is het van belang om te
volgen wat er op scholen gebeurt, welke vragen en belemmeringen er zijn en te ondersteunen waar nodig.
Het doel van det subsidietraject hoogbegaafdheid is uiteindelijk om samen in de stad een “expertisecentrum”
te vormen en verbindingen te leggen tussen de VO scholen rondom onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.
Dus ook de uitkomsten van de pilots zullen met elkaar worden gedeeld.
Thema’s die we dit jaar gaan uitwerken zijn:
De doorgaande lijn PO-VO voor hoogbegaafde leerlingen
Er blijkt nog vaak een “knip” te zitten tussen de ontwikkeling van een hoogbegaafde leerling in het PO, de
interventies die daar al zijn onderzocht en ingezet en het vervolg in het VO. Hier wordt zowel vanuit het VO
als het PO een gemiste link ervaren en dat wordt de komende periode onderzocht (zie ook onderaan de
nieuwsbrief)
Ouders.
Dit jaar zullen ook ouders van hoogbegaafde leerlingen worden betrokken bij het traject. Vorig jaar hebben
we een aantal interviews afgenomen bij ouders. Met de informatie die we hieruit hebben gekregen gaan we
dit jaar een vervolgstap maken.
(potentiële) Thuiszitters.
De groep leerlingen die vanwege hun begaafdheid en vaak bijkomende problemen of belemmeringen geen
passende plek kan vinden op onze scholen willen we graag goed in beeld krijgen. Hoewel er gelukkig ook
speciale trajecten lopen met hoogbegaafde leerlingen waarbij er goede oplossingen mogelijk zijn, is dit niet
altijd het geval. We willen onderzoeken wat nodig is om scholen te ondersteunen om deze leerlingen beter
te bedienen.
Bijeenkomsten aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid en scholing.
De aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid (AFHB-ers) zijn een belangrijke schakel tussen de
kartrekkersgroep en de V.O. scholen. Maar ook voor de kennisdeling tussen scholen onderling. Voor dit jaar
zijn vijf bijeenkomsten gepland met de aandachtsfunctionarissen van alle VO-scholen. Helaas spelen de
maatregelen rondom het Coronavirus ons parten en is het lastig om de bijeenkomsten fysiek door te laten
gaan. Juist het uitwisselen van ervaringen en vragen aan elkaar is zo prettig en dat is op dit moment niet goed
mogelijk. De eerste bijeenkomst in oktober is om die reden afgelast.
Voor de bijeenkomst op 26 november hebben we een alternatief geboden. De AFHB-ers en nog twee andere
collega’s van hun school, konden deelnemen aan een online scholing. Die werd gegeven door trainers van
Novilo/VO-Op Niveau. In eerste instantie stond er een gedifferentieerd aanbod in de planning. Met de keuze uit
meer basiskennis of een verdieping rond de thema’s (potentiële) drop-outs en dubbel bijzondere leerlingen.
Helaas kon de laatste niet doorgaan wegens ziekte van de trainer maar gelukkig houden we die nog te goed!
Er was veel belangstelling, bijna alle scholen waren met één of meerdere collega’s vertegenwoordigd. Naast de
training van ongeveer twee uur waren er vooraf links toegestuurd met filmpjes ter voorbereiding.
Alle AFHB-ers zijn in een mail uitgenodigd om feedback te geven op deze scholing en suggesties te geven voor
het vervolg. Eind januari zal er in ieder geval weer een vervolg zijn.
Onderzoek overgang PO-VO
De stap van de basisschool van het voortgezet onderwijs is voor alle leerlingen natuurlijk een spannende
nieuwe fase in hun leven. Om die overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen krijgt het VO op verschillende
manieren informatie over de nieuwe leerling: op het inschrijvingsformulier van ouders, vanuit de overdracht op
papier en de zogenaamde ‘warme’ overdracht vanuit de basisschool.
Er zijn hoogbegaafde leerlingen die de basisschool met gemak doorlopen en met dezelfde verwachtingen in het
VO starten. Dit gaat gelukkig vaak prima! Maar niet altijd verloopt de (verdere) ontwikkeling van de
hoogbegaafde leerling in het VO even rimpelloos. Daarnaast zijn er hoogbegaafde leerlingen waar op de
basisschool al veel onderzoek naar is geweest, bij wie handelingsplannen zijn opgesteld, die al in een
plusgroep hebben meegedaan en waar soms bij de overgang naar het VO best zorgen zijn. Lang niet altijd
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wordt informatie gedeeld en wordt er voldoende geprofiteerd van de ervaringen in het PO met een specifieke
leerling. Soms is er niet bekend bij de VO-school dat er sprake is van hoogbegaafdheid en komt dit pas naar
voren bij problemen.
Om te onderzoeken wat scholen nu al doen en waar nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij
aanmelding en overdracht, heeft de werkgroep PO-VO van de kartrekkers een korte vragenlijst bij de AFHB-ers
uitgezet. Daarop is veel respons gekomen! Ook in het PO wordt er onderzoek gedaan naar de aansluiting van
hoogbegaafde leerlingen in het VO. Door dit samen op te pakken hopen we dat de informatie effectiever kan
worden doorgegeven en de lijnen tussen PO en VO op dit punt korter worden.
Voor vragen, suggesties of opmerkingen:
Het samenwerkingsverband heeft een kartrekkersgroep geformeerd. Zij coördineren de activiteiten vanuit de
subsidie.
Zij zijn altijd bereikbaar per mail voor vragen rondom het project hoogbegaafdheid. Dit zijn:
Inez Töben (Bovenschoolse voorziening hoogbegaafdheid PO) i.a.toben@o2g2.nl
Therese Doesburg (Gomaruscollege) tg.doesburg@gomaruscollege.nl
Vincent Bekkering (Praedinius) v.bekkering@o2g2.nl
Marijn Bolhuis (TTVO/Rebound) m.bolhuis@o2g2.nl
Linda de Munck (Montessori Lyceum) l.de.munck@o2g2.nl
Hanny Zijlstra (ECT SWV Groningen Stad) h.zijlstra@swv-vo2001.nl
Nel Bakker (ECT SWV Groningen Stad) n.bakker@swv-vo2001.nl
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