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Inleiding
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief meer- en hoogbegaafdheid in het vo.
Het is ons voornemen deze nieuwsbrief 4 keer per jaar te mailen aan iedereen die betrokken is
bij en/of geïnteresseerd is in passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
De inhoud zal zich richten op de voortgang van de activiteiten van het samenwerkingsverband
en de aangesloten scholen voor vo; dit naar aanleiding van de verstrekte subsidie door het
ministerie van OC&W in november 2019. Daarnaast zal er in de agenda aandacht zijn voor
activiteiten die met het thema in verband staan. Een boekentip, opmerkelijke website of
opvallende quote zijn optioneel.
Agenda 2020
7-15 maart
18-20 maart
19 maart

26 maart
30 mei
29 oktober
3 november

Bezoekadres:
Plesmanstraat 72
3905 KZ Veenendaal
Postadres:
Plesmanstraat 72
3905 KZ Veenendaal
Online:
info@refsvo.nl
www.refsvo.nl

Week van de hoogbegaafdheid
https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/
Congres Novilo ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’
https://www.novilo.nl/congres-hoogbegaafde-kind-tot-bloei/
Symposium ‘Heeft een christelijke leerlijn voor hoogbegaafden zin?’
15.00 – 20.15 uur Van Lodenstein College Barneveld; aanmelden via
http://www.degoede-advies.nl/hb-symposium )
Vergadering stuurgroep RefSVO
Open dag Novilo, Utrecht
Jaarlijks congres Hoogbegaafdheid, 5e editie
https://www.congresburo.com/aanbod/300/hoogbegaafdheid-5e-editie
2e verplichte bijeenkomst scholen

Onderwerpen
Stand van zaken acties; wat is er gedaan na de vergadering van 5 november 2019:


Alle 7 scholen zijn bezocht



De gelden over 2019 zijn uitgekeerd



Het 1e overleg met de regiomanagers van Berséba heeft plaats gevonden op 16 december jl.



De pilot met het overdrachtsformulier po-vo is gestart



Er is een gesprek geweest met Novilo over mogelijkheden en prijsafspraken



Gerdien was aanwezig bij de po-bijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid Berséba-Noord



De 1e vergadering met de stuurgroep heeft plaats gevonden op 14 februari



We zijn ‘on speaking terms’ met de LVO-opleidingen van CHE, Driestar Educatief en Windesheim

Schoolbezoeken
Met veel plezier heeft Hanneke in december en januari de 7 scholen bezocht.
Conclusie: er gebeurt heel veel moois; het is hard nodig dat we elkaar informeren en gaan delen!
De scholen die al jaren een programma bieden, kunnen ervaringen delen met ‘beginners’, er zijn initiatieven
die een bredere doelgroep hebben dan de meer- en hoogbegaafde leerling; denk aan de atelierklassen; er
zijn initiatieven richting de bovenbouw, die samenwerking verdienen, etc.
Deze eerste bezoekronde stond in het teken van inventarisatie, met de volgende drie aandachtspunten:
1. Hoe worden de leerlingbehoeftes onderkend en vervuld
2. Hoe staat het met de opleidingsgraad van de collega’s
3. Hoe zijn de contacten met het po vorm gegeven
Ad 1. en 3.: Hoewel scholen daar eigen keuzes maken, blijkt een pijnpunt toch wel de informatieoverdracht
vanuit het po. Daar is veel bekend, dat al dan niet op het vo binnen komt, maar niet altijd tot de gewenste
acties in het vo- onderwijs- en zorgveld leidt. M.n. de onderpresteerders blijven onzichtbaar. Aangezien dit
ook door Berseba als zodanig ervaren wordt, is daar een eerste (pilot)actie op gezet.
Ad 2. We weten heel veel, vooral omdat veel collega’s die zich bezig houden met meer- en hoogbegaafdheid
dat doen uit bekendheid met meer- en hoogbegaafdheid in de persoonlijke omgeving. De officiële,
gecertificeerde opleidingsgraad, waar het ministerie naar kijkt is echter laag…
Daarom ontvangen alle scholen in deze eerste week van maart een (dringend) opleidingsadvies en –aanbod
van RefSVO, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de diensten van Novilo.
Pilot overdrachtsformulier po-vo
Per vo-school wordt minimaal 1 basisschool gevraagd om mee te draaien in deze pilot. Per locatie is
wenselijk; hoe groter het aantal deelnemende scholen, hoe beter het resultaat van het uiteindelijke
formulier dat qua inhoud voor digitale verwerking bij Kennisnet wordt aangeboden als onderdeel van OSO.
Opleidingsplan
De grote lijn zoals we die voor ons zien en waar veel van jullie, blijkens de ingediende aanvraag, ook behoefte
aan hebben:
• Per locatie een gecertificeerde Talentbegeleider (opleiding uiterlijk afgerond in juni 2021)
• Per locatie een tweede gecertificeerde Talentbegeleider (opleiding uiterlijk afgerond in juni 2022)
• Borging van kennis in onderwijs-én zorgveld
• Opleiding van bij de doelgroep betrokken docenten en mentoren door In Company opleiding
• Bewustwordingsmeeting van management en bestuurders
• Cyclisch vervolgplan, zodat collega’s bij blijven; onderwerpen op verzoek school
Helaas gaat de door Novilo aangeboden extra jaaropleiding Talentbegeleider in maart niet van start door te
weinig aanmeldingen; het was voor de meeste scholen te kort dag om deelnemers vrij te maken.
Stuurgroep
Om het projectplan, naar aanleiding van de toegekende subsidie, tot uitvoering te brengen, is een
stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit Johan Flier, directeur-bestuurder RefSVO, Hanneke SmitsPS. De nieuwsbrieven zijn bestemd voor alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. We vragen u
vriendelijk de informatie te delen met directies, personeelsleden, medezeggenschapsraden en andere betrokkenen.

van Doorn, coördinator meer- en hoogbegaafdheid RefSVO, Heleen van de Bos-Korpershoek, beleidsondersteunend medewerker RefSVO, Annemarie de Jong-de Wit, namens het Wartburg College en Gerdien
Rouwendal-van Oost namens de Pieter Zandt scholengemeenschap.
Hieronder stellen Heleen en Gerdien zich aan u voor; in de volgende nieuwsbrief zullen we de taakverdeling
nader uitwerken.
Heleen van de Bos-Korpershoek
In deze nieuwsbrief mag ik me voorstellen, maar velen van jullie zullen mij
waarschijnlijk al kennen: mijn naam is Heleen van den Bos- Korpershoek. Ik woon in
Gouda, ben getrouwd en samen hebben we 4 jongens gekregen, die nu in de leeftijd
tussen 3 en 15 jaar zijn. Ik werk sinds april 2012 voor het Reformatorische
Samenwerkingsverband. Eerst als secretaresse bij het oude Samenwerkingsverband
en bij de oprichting van het nieuwe Samenwerkingsverband in 2013 ben ik
beleidsondersteunend medewerker geworden. Hoogbegaafdheid is een onderwerp
wat me al een poosje bezig houdt en ook op samenwerkingsverbandniveau is het een
onderwerp wat de nodige aandacht verdient! Ik vind het daarom ook leuk om vanuit mijn functie en ervaring
mee te denken om te zorgen dat ook deze groep leerlingen nog beter overal een passende onderwijsplek
kan krijgen.
Gerdien Rouwendal-van Oost
Ik ben Gerdien Rouwendal en ECHA-Specialist in Gifted Education. Een dag in de week
werk ik op de Pieter Zandt in Kampen (VO) als meerbegaafdheidscoördinator en ik sta
een dag in de week voor de bovenschoolse plusklas van Educatis in Amersfoort (PO).
Ik geniet van het werken met begaafde leerlingen. Mijn dag is geslaagd als ik zie dat
de 'lichtjes' in hun ogen weer te zien zijn. Door deel te nemen aan de stuurgroep
hoogbegaafdheid van het RefSVO hoop ik een bijdrage te leveren aan passend
onderwijs voor deze doelgroep.

En verder…

…is er vanuit diverse geledingen interesse voor
een christelijke leerlijn voor meer- en
hoogbegaafden.
…is er genoeg lees’voer’:
https://www.zobegaafd.nl/boeken-overhoogbegaafdheid/.

…biedt de site van https://giftedpeople.eu een
lezenswaardig inkijkje in het leven van
hoogbegaafden. Tevens is er via deze site een
gratis e-book te downloaden.

Ten slotte
Voor de inhoud van de genoemde evenementen, opleidingen, boeken, websites, etc. dragen wij geen
inhoudelijke verantwoordelijkheid; dit is aan de lezer/deelnemer zelf om dit te beoordelen.
De nieuwsbrief mag vrijuit doorgestuurd worden naar/gedeeld worden met collega’s waarvan u denkt dat
ze behoefte hebben aan deze informatie; graag met een c.c. aan ons (info@refsvo.nl) zodat we een
volgende keer de brief rechtstreeks kunnen versturen.
Wij krijgen ontvangen graag tips over nuttige boeken en bijeenkomsten!
Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente
PS. De nieuwsbrieven zijn bestemd voor alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. We vragen u
vriendelijk de informatie te delen met directies, personeelsleden, medezeggenschapsraden en andere betrokkenen.

