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Zijn we slim bezig?
Hoogbegaafdheid: samen mogelijkheden verkennen
woensdagmiddag 30 mei 2017

Bent u een professional die werkt met (hoog)begaafde kinderen of bent
u een ouder van een (hoog)begaafd kind die graag meedenkt en kritisch
constructief is? Of bent u bijvoorbeeld HB-specialist op een school?
Dan nodigen we u graag uit!
Op 30 mei 2018 organiseert PPO Rotterdam een middag over Hoogbegaafdheid.
Tijdens deze middag verkennen we met elkaar de wensen en mogelijkheden
voor een passend ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Zodat
we meer zicht krijgen op het huidige aanbod en de hiaten in het ondersteunings
continuüm en van elkaar kunnen leren. Tenslotte kijken we samen naar
mogelijke vervolgstappen.
Arena
De Arena is een werkvorm die vaak wordt toegepast
door scholen i.s.m. Stichting LeerKRACHT. In drie ron
des horen we eerst van kinderen, daarna van ouders
en tot slot van professionals hoe zij aankijken tegen
passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.
Wat zijn hun wensen, welke knelpunten ervaren zij
en waar liggen oplossingen?
Omstanders nemen geen deel aan het gesprek, maar
luisteren. Vervolgens zal al wat is besproken voeding
zijn voor een breed panel wat aan de hand van
stellingen samen met alle aanwezigen zal doorpraten.

(Hoog)begaafd?
Desirée Houkema, SLO Talentontwikkeling: ‘Ongeveer 10%
van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)
begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel
beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen
en een sterke gedrevenheid.’
Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente
prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een
stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden
die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de
specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
Meer weten over de visie van PPO Rotterdam? Klik hier!

Locatie 	De Fruitvis, Marconistraat 43, 3029 AH Rotterdam
(bereikbaar met het ov/gratis parkeren)
Programma 13.00 uur Inloop
13.30 uur Welkom door Nicole Teeuwen
13.45 uur Arena 1: de kinderen
14.15 uur Arena 2: de ouders
14.45 uur Arena 3: de professionals
15.15 uur Pauze met ruimte voor uitwisseling en netwerken
15.45 uur	Interactief panel
16.30 uur Creatieve afsluiting met de opbrengst van de middag
Aanmelden A
 anmelden kan t/m 23 april 2018 via deze link.
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