Training:
Passend onderwijs en hoogbegaafdheid - beleid maken
We weten steeds meer over de ontwikkeling van kinderen met een groot leervermogen.
Deze groep leerlingen heeft een ander onderwijsaanbod en vakdidactische vorm nodig om
tot bloei te komen. Zij hebben behoefte aan samen werken en vriendschapen sluiten met
klasgenoten van gelijk ontwikkelingsniveau. Om dit te kunnen realiseren wordt er steeds vaker
naar oplossingen gekeken die afwijken van een reguliere basisschool. Bent u op zoek naar
oplossingen binnen uw school, dan is deze training de basis waarmee u kunt beginnen.
Na deze training kent u de kaders voor het ontwikkelen en verbeteren van een beleidsplan. U
heeft inzichten gekregen en de ontwikkelingen leren kennen om beleid te kunnen
ontwikkelen voor onderwijs aan zeer begaafde kinderen binnen uw school. U kunt deze vorm
van onderwijs plaatsen in de kaders van passend onderwijs. Na de training kent u de
belangrijkste kenmerken van de kinderen en de diversiteit binnen de groep.

Doelgroep
De training is geschikt voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van het
basisonderwijs, die binnen hun organisatie passend onderwijs aan zeer begaafde
kinderen willen bieden. De training is gericht op het ontwikkelen van beleid en het
herkennen van de kinderen binnen de school. Voor collega’s met een post-hbo
opleiding op dit gebied is een andere training meer geschikt.

Trainer
Yvonne den Boer
Yvonne den Boer is locatiedirecteur
en mede initiator van het Christiaan
Huygens onderwijs in Dronten.
Christiaan Huygens onderwijs is
voltijds onderwijs aan kinderen met
een hoog ontwikkelingspotentieel,
dat is afgestemd op de behoeften
van de kinderen. Yvonne is bekend
met de routes in
samenwerkingsverbanden en het
besturen van deze routes binnen de
scholen. Zij heeft een concept
ontwikkeld dat bestaat uit tien
bouwstenen. Deze bouwstenen
vormen de belangrijkste elementen
voor het onderwijs aan zeer
begaafde kinderen.

Waar
Themalokaal Christiaan Huygens school
De Barrage 12, Dronten
Trainingsdata
De training duurt een dagdeel. Het is mogelijk
deze training uit te breiden met een
werkbezoek aan school
Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 20
Prijs
Naar aantal deelnemers
Inschrijven
Per mail: yvonnedenboer@codenz.nl
telefoon: 0321 – 33 94 34

