
Afsluiting Week van de Hoogbegaafdheid

Leerling:

Vandaag is het de laatste dag dat je aan je creatie(s) 

kunt werken. Heb je vanuit de drie verschillende 

brillen een antwoord gegeven op de volgende vraag:

“Stel dat jij de baas zou zijn in ons land en jij mocht 

bepalen hoe het onderwijs er na Corona uit komt te 

zien. Hoe zou dit er dan uit zien?”

Ja? Heel goed! Dan is het tijd voor een laatste check: 

bekijk je werk nog eens goed, controleer de teksten 

nog eens op fouten, ziet het eruit zoals je had 

gewenst? Wanneer je helemaal tevreden bent kun je 

de creaties insturen via: cbakker@rpcz.nl

Vermeld meteen of je ook wilt deelnemen aan het 

digitale gesprek voor leerlingen op vrijdag 16 maart 

van 16.00 – 17.00 uur. Je ontvangt hiervoor een 

digitale uitnodiging. De winnaar zal dan ook bekend 

worden gemaakt.

Wij zijn benieuwd!

Leraar:

Vandaag is het de laatste dag dat er aan de creatie(s) 

gewerkt kan worden. Is er vanuit de drie verschillende 

brillen een antwoord gegeven op de volgende vraag:

“Stel dat jij de baas zou zijn in ons land en jij mocht 

bepalen hoe het onderwijs er na Corona uit komt te 

zien. Hoe zou dit er dan uit zien?”

Ja? Heel goed! Dan is het tijd voor een laatste check: 

bekijk het werk nog eens goed, controleer de teksten 

nog eens op fouten, ziet het eruit zoals de leerling had 

gewenst? Wanneer de leerling helemaal tevreden is 

kun je de creaties insturen via: n.lodders@hco.nl

Vermeld meteen of de leerling ook wil deelnemen 

aan het digitale gesprek voor leerlingen op vrijdag 

16 maart van 16.00 – 17.00 uur. De leerling ontvangt 

hiervoor een digitale uitnodiging. De winnaar zal dan 

ook bekend worden gemaakt.

Zijn er leerlingen die je zijn opgevallen tijdens het 

opzetten van de observatiebril? Zijn dit de leer-

lingen waarvan je het had verwacht of zijn dit 

leerlingen waaraan je juist niet had gedacht? Om 

deze leerlingen tegemoet te komen, zul je ze soms 

andere vragen moeten stellen. Je kunt deze vragen 

ook gebruiken in de lessen die je geeft en zo ook 

aan de onderwijsbehoeften voldoen van de meer- 

en hoogbegaafde leerling. Wij helpen je graag door 

middel van de startvragenkaartjes.

Loop je verder nog ergens tegenaan met het 

onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerling? 

Wij denken graag met je mee. Neem contact op met: 

cbakker@rpcz.nl

www.rpcz.nl  |  info@rpcz.nl



www.rpcz.nl  |  info@rpcz.nl


