SYMPOSIUM
HOOGBEGAAFDHEID
& ONDERWIJS
10 JAAR ERVARING IN BEELD

8 JUNI
13:30-17:30
KC DE AKKER

ENGELGAARDE 31
MEPPEL

VOOR LEERKRACHTEN
(GROOT)OUDERS
VERZORGERS
BELANGSTELLENDEN

Kwadraatafdeling Meppel is een
onderdeel van Kindpunt De
Akker. Het is geen speciaal
onderwijs, het is onderwijs op
een speciale manier! En dat nu
al 10 jaar.
Deze speciale manier van
lesgeven willen we graag met u
delen.

Leerkuil, mindset, executieve
functies, 63 leerlingen, 3
combigroepen, HOE???? We
laten het u graag zien!

PROGRAMMA
13.00 uur-13.30 uur Inloop
13.30 uur-13.45 uur Opening door Herman Langhorst
14.00 uur-15.00 uur Masterclass1 en wisselen
15.00 uur-16.00 uur Masterclass 2
16.15 uur-17.00 uur Key-note speaker Kathleen Venderickx

KOFFIE EN THEE
TUSSENDOOR
VERKRIJGBAAR

DR.IR. KATHLEEN VENDERICKX
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hoogbegaafdheid aan de UHasselt.

KAREN WOLTERS

'Mindset'
Karen is geen onbekende in hoogbegaafdenland.
Al voor de eeuwwisseling werkte ze met en voor hoogbegaafde
leerlingen. Ze heeft diverse voorzieningen, zowel lokaal, bovenschools
als regionaal helpen opzetten en ze heeft honderden leerkrachten
opgeleid tot begaafdheidsspecialist. Op dit moment is Karen
directeur/programmamanager van REC5; het opleidingsinstituut voor
hoogbegaafdheid. Daarnaast is ze als onderwijsadviseur en
orthopedagoog betrokken bij diverse voorzieningen voor
hoogbegaafde leerlingen, voornamelijk in Noord- en Oost-Nederland.

RAGNILD ZONNEVELD

'Vroegsignalering bij het jonge kind'
In het dagelijkse praktijk is Ragnild onderwijsadviseur
hoogbegaafdheid en pedagogisch coach. Zij begeleidt scholen,
kinderopvangorganisaties, kindcentra, ouders en kinderen op het
gebied van hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong.
Daarnaast is zij gespecialiseerd in de brede ontwikkeling van het
jonge kind.

ANJA DE GROOT & ANNET ATSMA

'Positive Discipline'
De workshop Positive Discipline van
hoogdbegaafdheidsspecialisten Annet Atsma (praktijk AABBC)
en Anja de Groot (praktijk Meer dan IQ) Positive Discipline is
een manier voor ouders om te leren over positief opvoeden, te
kijken naar het gedrag van hun kind en te leren reflecteren op
hun eigen gedrag.
Bij KindPunt begeleidt Anja de bovenschoolse kwadraatklas
waar kinderen van onze scholen elkaar op woensdag
ontmoeten en samen leren.

GERT EGBERTS

'De leerkuil'
Gert Egberts is leerkracht en coördinator bij Kwadraat. Kwadraat
is het fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze
onderwijsvorm wordt binnen een reguliere onderwijssetting
gegeven. Inmiddels bestaat deze afdeling 10 jaar.
Kwadraat werkt met de leerkuil en Gert vertelt tijdens de
masterclass van vanmiddag over de werkwijze en de effecten
daarvan.

NOKS NAUTA

'Hoogbegaafdheid in verschillende levensfases'
Noks Nauta, arts niet praktiserend, psycholoog, erebestuurslid en wetenschappelijk medewerker Instituut
Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), auteur van
diverse boeken over hoogbegaafdheid bij
volwassenen en senioren.

In de workshop zal worden ingegaan op de
kenmerken van hoogbegaafdheid en de verschillende
mogelijke uitingsvormen in diverse levensfasen.
Omdat binnen één familie vaak meerdere mensen
kenmerken van hoogbegaafdheid hebben, kan het
uitwisselen van ervaringen op dit terrein in
combinatie met kennis erover veel inzichten en ook
steun bieden. In deze workshop worden daarom
ouders én grootouders van hoogbegaafde kinderen
uitgenodigd.

ALMA AKKERMAN

'Interpretatie van IQ-onderzoeken'
Alma is afgestuurd als bedrijfskundige en psycholoog aan de
RUG. En gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij
heeft gewerkt als gedragswetenschapper met kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen.
Alma heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en inmiddels
haar eigen praktijk Bloeiwijs. Hier onderzoekt en begeleidt zij
kinderen en jongeren.
In de masterclass geeft Alma ons een inkijk in de interpretatie van
de IQ-onderzoeken.

Wij wensen je een
inspirerende middag!
Informatiestands
Op onze informatiemarkt zijn allerlei materialen te bekijken en te bestellen

Aanwezig op de informatiemarkt o.a.
Heutink
Eduforce
Ten Brink Uitgevers
Ingrid den Hollander
Jong Celeanum

GEEF JE HIER OP!

