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Het nieuwe project is van start gegaan:
‘GROTE DENKERS GROTE STAPPEN ‘

•

Het project is onderverdeeld in blokken. Vragen die bij ieder blok
terugkomen zijn o.a. wat is biologie/ wiskunde/
communicatie...? Uit welke regio/ welk land komt de denker en
waar ligt het? Over welke tijd hebben we het en war plaatsen we
dit in de tijdslijn? Wie is de denker? Wat is de toevoeging/ denkwijze/ uitvinding/ontwikkeling? Wat is de actualiteit in deze? Welk
raakvlak is er met andere projecten?

•

De persoonlijke doelen zijn weer genoteerd. De PI-dictees en
de Flexon zijn weer afgenomen.

•

De executieve functies worden en/of zijn per leerling in
kaart gebracht.

•

Aan de groepsbinding is extra aandacht gegeven.
Colofon

•

In de OS deze keer: Slimme mensen stellen uit. Maar is dat erg?
Moet je er altijd uithalen wat erin zit?
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Annemiek Stallaart en Mariska Navarro

LBB
PROJECT:
Dit project hebben we gewerkt aan “Grote Denkers, Grote Stappen”, over revolutionaire personen
en ontwikkelingen. Voor ons was dit project lastig om voor te bereiden. Er zijn immers zoveel grote
denkers, dat 7 weken project gewoon te weinig zijn om alles te behandelen wat we zouden willen.
We zijn gestart wiskunde. Bij wiskunde hebben we poster gemaakt over een aantal wiskundigen en
die aan elkaar gepresenteerd. Ook hebben we kennisgemaakt met Escher. We hebben zijn werk
bekeken en de kinderen hebben geprobeerd hun eigen Escher te maken. De kinderen hebben geleerd over het getal pi. We hebben een pi ketting (of armband) gemaakt en de kinderen hebben geprobeerd om zo snel mogelijk zo veel mogelijk getallen achter de komma van het getal pi uit hun
hoofd te leren. Een leuke uitdaging, waarbij ze geholpen werden door een filmpje van Tom Waes.

PI Ketting

Daarna gingen we verder met filosofie. We hebben enkele grote filosofen besproken, maar daarnaast ook samen met de kinderen besproken wat filosofie nou eigenlijk is, en waarom het belangrijk
is. We hebben kinderen geprikkeld, met korte opdrachten. Een ervan was bijvoorbeeld: wanneer is
een tekening nou lelijk? Kun je je best doen om een lelijke tekening te maken? En als iemand anders hem nou wel mooi vindt, is hij dan mislukt?

Mislukt… of toch niet?
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LBB
Van de filosofie gingen we door met kunst en literatuur. De kinderen mochten zelf een kunstwerk
maken en hebben erg hun best gedaan. Verder hebben we op de eerste dag van de week een
bak met allemaal componisten van klassieke muziek gemaakt. Die hebben we de rest van de
week als een soort bingokaartenbak gebruikt, om elke dag een paar keer een stukje klassieke
muziek te draaien. Zo hebben we in een week veel verschillende klassieke muziek leren kennen. De kinderen vonden het opvallend dat het vaak klonk als kerkmuziek. Ook viel op dat veel
muziek van bekende componisten vaak gesampled wordt door muzikanten of filmmakers van
nu.
Daarna hebben we een week gewerkt rond het thema taal en communicatie. De kinderen hebben
kennis gemaakt met gebarentaal en hebben een eigen naamgebaar bedacht. Ook hebben ze
een toneelstukje opgevoerd, zonder woorden. We hebben gekeken naar de grote stappen die de
laatste decenia zijn gemaakt op het gebied van communicatie en we hebben zelf een soort telefoon gemaakt met bekers en een touwtje. Ook maken de kinderen een begin met programmeertaal met het programma scratch.
De laatste week van het project gaat over grote stappen in de medische wereld en de biologie.
De kinderen maken een tijdlijn over riolering, een van de grootste stappen als het gaat om virusbestrijding en vermindering van sterfgevallen. Ook hebben we een presentatie gehad over Hippocrates.
Het is een korte samenvatting van wat we gedaan hebben, maar omdat het zo’n groot project is,
zijn we vast dingen vergeten hier te vermelden. De kinderen hebben er erg enthousiast aan gewerkt en ze hebben er ook echt iets van geleerd.
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LMB
LMB
We werken al 5 weken aan het project;
Grote denkers grote stappen ..
Wanneer kan iemand een groot denker worden genoemd?
Welke grote denker is van grote invloed geweest? —> op de wetenschap, de mens, de natuur, het geloof en geluk?
Kun JIJ ook een groot denker worden?
Dit zijn de vragen waarop we samen een antwoord willen krijgen.
Introductieweek;
Samen naar een film over Socrates kijken en vragen beantwoorden die
we tegenkomen.
Daarna duiken in de Filosofie? Wat is filosofie?
En een verzameling foto's leidt tot de vraag waarom zij allemaal bij elkaar liggen, wat hebben ze gemeen? —> het zijn allemaal grote denkers met diepe gedachten en vragen.
We maken een galerij voor grote denkers. Dit doen we door individueel
een grote denker uit te kiezen en deze met foto en gegevens ingelijst
mee naar school te brengen.
Week 2 in het teken van Rekenen/ Wiskunde;
We hebben kennisgemaakt met enkele grondleggers/ invloedrijke personen van verschillende onderdelen uit de wiskunde en we hebben
een PI- ketting/ armband gemaakt. Escher, Pythagoras, Bartjens, Euclides, Aristoteles worden in een poster verwerkt. Vaardigheden als
samenwerken en taken verdelen kwamen volop aan bod.

tekenen als Escher
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LMB
Week 3 in het teken van de Filosofie;
Met de groep kun je eindeloos filosoferen.Iedere dag een nieuwe
vraag en kennis verwerven over belangrijke filosofen.
Week 4 in het teken van Kunst en Literatuur;
Wat is KUNST? Een banaan tegen de muur ook? Welke kunstenaars
kunnen we vinden?

Online bezoeken we enkele Musea.
We kleuren ons eigen kunstwerk in van KLIMT.
Met de componisten bingo wordt er iedere dag een componist getrokken uit 'de bak' Van deze componist wordt vervolgens een stukje muziek beluisterd en besproken.
Week 5 in het teken van de Communicatie;
De onderstaande doelen en vaardigheden kwamen deze week aan
bod.
Ontwikkeling van telecommunicatie vanaf Alexander Graham Bell.
•

Plaats van Apple Steven Jobs (RIP) in de tijdslijn.

•

Betekenis van Braille

De kinderen zijn zeer enthousiast en betrokken bij dit thema en de galerij van grote denkers ziet er al geweldig uit.
Ondertussen zijn we de IEP- toetsen aan het afnemen.
Alle kinderen hebben een nieuw Chromebook.
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OS
OS
( bron; Renata Hamsikova; Ieku)
Slimme mensen stellen uit. Maar is dat erg? Moet je er altijd uithalen
wat erin zit? Ik denk niet dat het moet. Slimme mensen stellen uit. Maar
is dat erg? Moet je er altijd uithalen wat erin zit? Ik denk niet dat het
moet. Slimme mensen stellen uit. Maar is dat erg? Moet je er altijd uithalen wat erin zit?
Uitstelgedrag als keuze
Om een of andere reden is het de algemene overtuiging dat hoogbegaafde kinderen altijd goed moeten presteren en hoog moeten scoren
op schooltoetsen. Waarom zou je dat willen en waarom zou je het verwachten?
Uitstelgedrag als belemmering
Veel hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen blokkeren bij de
meest simpele vraag (hoeveel is 8+7 bijvoorbeeld). Er wordt van een
hoogbegaafd kind vaak verwacht dat het onmiddellijk een antwoord
heeft op de meest ridicule vragen. Kinderen kunnen al heel jong denken dat ze meteen het antwoord moeten hebben en dat ze alles moeten weten. Dit ontstaat geleidelijk. Het kan komen doordat de ouder
een peuter vraagt Engels te praten bij onbekenden, omdat de ouder wil
laten zien hoe goed zijn kind dat kan. Het kan zijn ontstaan doordat
een kind van kleins af aan overdreven werd geprezen als het iets goed
deed, hierdoor kan een vaste mindset ontstaan. Het kan komen doordat hoogbegaafde kinderen vaak gemakkelijk leren maar nooit leren
omgaan met de frustratie van iets niet kunnen en er moeite voor moeten doen om het te leren.
Alice is een jonge dame van 16 die ik al een aantal jaar in counseling
heb. Ze vertelde: “Ik herken nu pas een patroon in mijn uitstelgedrag.
Als ik vroeger iets niet snel kon leren of begrijpen, liet ik het liggen. Dan
wilde ik er niet mee verder. Ik wist eigenlijk niet eens hoe. Dat geldt ook
voor de piano. Ik zou eigenlijk weer piano willen leren spelen, ik ben
ooit gestopt omdat ik het gevoel had dat ik te veel moest oefenen. Nu
vind ik het jammer, maar ik ga het weer oppakken.”
Een hoogbegaafd kind zou moeten leren zich meer tijd te gunnen om
iets te leren. In de begeleiding van dit proces heeft de omgeving de belangrijkste rol. Vanaf de geboorte moet een kind de ruimte krijgen om
te leren, te oefenen, te falen en vooral te zijn wie het is. Als een kind dit
niet leert, leidt het vaak tot uitstelgedrag tot aan volwassenheid. Dit gecombineerd met een laag zelfbeeld en niet weten wie je bent, kan leiden tot dissonantie, een staat waarin je belandt als je jezelf kwijt bent.
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OS
Perfectionisme
Extrinsiek perfectionisme leidt vaak tot uitstelgedrag omdat het kind de
druk ervaart om perfect te moeten zijn. Uitstelgedrag is dan een manier
om de druk te beperken en om teleurstellingen voor jezelf en anderen
te voorkomen. Ouders en leerkrachten richten zich vaak op het eindresultaat en niet op het proces. Hoe vaak heb ik een ouder niet horen
zeggen: “Jammer dat het een zesje was, hij kon gemakkelijk een zeven
of een acht halen.”
Onderpresteren
Uitstelgedrag en onderpresteren ontstaan op school al vroeg in de
kleuterklas doordat opdrachten niet uitdagend genoeg zijn. Veel kinderen en tieners hebben de ervaring dat, als ze iets op het laatste moment leren, ze dan nog een goed cijfer halen. “What’s the point?” zeggen ze dan. Ze zien het nut er niet van in om zich in te spannen. Ook
omdat de onderwerpen en soort opdrachten die ze moeten maken totaal niet relevant voor hen zijn. Als ze op school niet kijken naar wat
een bepaalde hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde leerling expliciet
nodig heeft ? er is dus geen maatwerk ? zal deze leerling alleen leren
omdat het moet. Er is geen intrinsieke motivatie en de volwassenen om
hem heen vinden het een raadsel.
Als het uitstelgedrag al jaren aan de gang is, is het moeilijk om het te
veranderen.
Uitstelgedrag doorbreken

Om uitstelgedrag te kunnen veranderen, heeft het kind of de volwassene counseling nodig, waar hij begeleiding krijgt in het doorbreken van
oude (denk)patronen, overtuigingen en aannames. Hij moet als het ware weer zichzelf worden, durven zijn wie hij is, met alle ‘fouten’, die natuurlijk geen fouten zijn. Dit kan betekenen dat oude pijn naar boven
komt, trauma’s en ervaringen uit het verleden, opvoeding, meningen
van anderen. Het kan zijn dat het kind of de volwassene een innerlijk
conflict ervaart en het gevoel heeft te moeten kiezen tussen de verwachtingen van anderen en die van zichzelf. Het is bijzonder belangrijk
dat als een kind of volwassene counseling nodig heeft, een ervaren
specialist dit doet die bekend is met uitdagingen van het hoogbegaafd
zijn.
Het gaat er niet eenvoudig om een gewoonte te veranderen, het gaat
om de verandering van je hele innerlijke wereld.
Als je hierdoor toegang krijgt tot mogelijkheden en delen van jezelf die
door uitstelgedrag tegengehouden en geremd zijn geweest, kun je veel
plezier beleven aan het terugvinden van je hele zelf. Deze integratie is
de ware basis voor zelfrespect.
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Uitstel van saaie taken
Hoogbegaafde mensen vinden rechttoe-rechtaan-opdrachten saai. Als
je creatief bent, kun je deze saaie taken aangenamer maken.
Het is bijzonder belangrijk een hoogbegaafd kind te leren wat te doen
als het zich verveelt. Hoe kun je het aankaarten en hoe kun je jezelf
bezighouden? Dit vergroot de zelfredzaamheid van het kind.
Thijs vertelt: “Als ik in de klas zit, verveel ik me vreselijk. Ik heb gemerkt dat schaduwen niet zwart zijn maar blauw. Ik zag dat die kleur
verandert als het licht verandert. Als er meer zon was in de klas, was
het een ander blauw dan wanneer het regende. Welke blauw was
het… kobaltblauw, ultramarijn, indigo… toen dacht ik aan de schilder
Vermeer en zijn blauw…”
hoge eisen voldoet. Zover wil je het niet laten komen, omdat dit soort
uitstelgedrag, gebaseerd op angst, moeizaam te keren is.

Als een hoogbegaafd kind zich verveelt, kan het bezigheden zoeken,
gaan dagdromen of een andere overlevingsstrategie gebruiken. Het
kan zijn dat het kind hierdoor belangrijke informatie mist. Dan kan het
uitstelgedrag te maken hebben met gebrek aan kennis of vaardigheden.
Een kind hoeft niet alleen bij schoolopdrachten te blokkeren maar het
kan bij alles zijn. Als de angst niet aangepakt wordt en als het kind niet
de juiste vaardigheden aangeleerd krijgt, kan de angst verlammend
zijn. Ik ken een aantal hoogbegaafde meisjes in het voortgezet onderwijs die zich ziekmelden als hun product (verslag, essay) niet aan hun
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Dit soort gedachten kan een hoogbegaafd kind/jongere hebben voordat
het aan een taak begint:
•

Ik weet niet hoe ik stap voor stap moet werken, het is zoveel ineens. Ik kan het niet overzien.

•

Het is zo zinloos wat ik hier moet leren. Ik kan mij er niet toe zetten om het te leren.

•

Wat is het nut van dit allemaal, voor wie doe ik het eigenlijk?

•

Middelmatigheid is verschrikkelijk. Ze zeggen dat ik hoogbegaafd
ben, ik moet het meteen kunnen.

Wat hebben deze gedachten gemeen? Druk, verwachtingen, perfectionisme, angst, een niet-goed-genoeg-zijn-gevoel, patronen die een kind
kunnen achtervolgen tot zijn volwassenheid. Deze patronen ontstaan
niet alleen door verwachtingen op school maar ook zeker door verwachtingen van de ouders en de hele maatschappij
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