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In een gemiddelde klas van dertig kinderen zitten ongeveer twee tot vier
begaafde leerlingen. Iedere leerkracht heeft er mee te maken. In de praktijk
blijkt echter dat deze leerlingen lang niet altijd als zodanig (h)erkend
worden. Dat heeft te maken met het gegeven dat deze leerlingen niet worden
opgespoord door systematisch lijstjes af te vinken. Het gaat om het bieden van
signalering én passende begeleiding. Deze activiteiten hangen nauw met elkaar
samen.
In deze cursus gaan we in op verschillende praktische begeleidingsmaatregelen
die in de klas ingezet kunnen worden. Begaafde leerlingen vinden lessen veelal
saai en missen uitdaging. Juist bij deze doelgroep is snel succes te boeken als
de juiste aanpak wordt toegepast.

Aantal bijeenkomsten
Vier van 2,5 uur.

Data
Kijk op de website van jouw
academie of deze cursus daar
wordt aangeboden.

Deze cursus kan ook als
teamscholing worden
aangeboden. We gaan dan vooraf

Wat leer je
–
wat zijn de nieuwste neurologische inzichten m.b.t. het leren;
–
welke middelen kun je inzetten voor stimulerend signaleren;
–
hoe maak je een profiel begaafde leerlingen en hoe pas je dat toe in je
groep;
–
hoe herken je specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen en
hoe benoem je ze;
–
hoe zet je in de context van de groep een planmatige aanpak op die
aansluit bij het reguliere aanbod;
–
wat is het belang van een stimulerende leeromgeving;
–
hoe ontwikkel je een groei-mindset;
–
wat zijn praktische toepassingen in de groep.
Werkwijze
We dragen kennis over en oefenen van vaardigheden. Beeldmateriaal, middelen
en materialen worden hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke
bijeenkomst geven we praktijkopdrachten. Ervaringen worden de volgende
bijeenkomst met elkaar gedeeld. De meeste tips kun je de volgende dag al
toepassen.
Doelgroep
Voor alle leerkrachten in de midden- en bovenbouw.

in overleg om de inhoud zo
passend mogelijk aan te laten
sluiten bij de schoolsituatie.
Neem contact met ons op via
info@alicebekke-partners.nl als
je interesse hebt.
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