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Algemeen
•

Het project AARDE is inmiddels afgesloten op creatieve
wijze.

•

We zijn begonnen met het blok DEBATTEREN.

•

Ook zijn de COGNITIEVE DOELEN gekozen door de leerlingen. De leerlingen willen door henzelf gestelde doelen
halen en nemen hier zelfverantwoordelijkheid in.

•

Om de vier weken kiezen leerlingen een VAARDIGHEID.
Een vaardigheid is bijvoorbeeld “hulp leren vragen”,
“samenwerken”..

•

Het volgende project zit alweer in de voorbereiding , we zijn
nu bezig met de tussenweken waarin extra aandacht is
voor de executieve functies.
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Blok debatteren
Na het blok doelen en vaardigheden te hebben afgesloten, zijn we vanaf de
herfstvakantie gestart met debatteren. Tijdens ieder debat zijn er evenveel
voorstanders als tegenstanders. Daarnaast is er een gespreksleider die beurten
aan de verschillende deelnemers geeft en de tijd in de gaten houdt. Tot slot zijn
er de juryleden die een onmisbare rol vervullen tijdens het debat. Zij bepalen
aan het einde van het debat wie er gewonnen heeft en dit doen ze niet zomaar.
Hiervoor moeten ze op de volgende criteria letten: argumentatie, presentatie
en strategie/teamwork. Vooral een goede argumentatie is heel belangrijk om
het debat te kunnen winnen. Voor de jury is dit geen gemakkelijke taak, want
het gaat er niet om of je zelf overtuigd bent, je kunt immers al voorstander van
de stelling zijn, het gaat erom of de argumenten die worden gebruikt goed zijn.
Alle kinderen krijgen gedurende het blok alle rollen een keer toegewezen.

Project aarde
Projectweek 4 stond in het teken van landschappen. Een aantal karakteristieke
landschappen werden met waterverf door de kinderen geschilderd en kregen
een plaatsje in het lokaal. Zo maakten we kennis met onder andere het heuvellandschap, het rivierlandschap, maar ook met minder bekende landschappen,
zoals het glaciaal landschap en het eolisch landschap.
In projectweek 5 stonden natuurrampen centraal. Hierbij maakten we kennis
met verschillende wolkentypen en de cyclus van het water op aarde, maar was
ook ruimte voor het maken van een informatieve poster bij een natuurramp.
De informatie voor deze poster moest worden opgezocht in de vele boeken die
wij tijdens dit project hebben mogen gebruiken van de bibliotheek.
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Projectweek 6 waarin er aandacht was voor de oceaanstromen en klimaatzones zag er een beetje anders uit dan anders, omdat de kinderen van groep 8
een deel van deze week op schoolkamp waren. Natuurlijk is er door de kinderen van groep 6 en 7 hard door gewerkt aan het project en hebben zij in
deze week onder andere een schitterend verhaal geschreven over een reis
met een oceaanstroming. Een opdracht waarbij iedereen zijn fantasie goed
kon inzetten, waardoor de mooiste verhalen zijn ontstaan.
Na de herfstvakantie hebben we in projectweek 7 nog aandacht besteed aan
luchtstromingen en de geologische tijdstabel. Bij de tijdstabel hebben de
kinderen samen uitgezocht waar de benamingen eigenlijk vandaan komen en
hebben zij hier een korte uitleg bij gegeven.
Inmiddels hebben we het project Aarde volledig afgesloten en zijn alle
uitgewerkte opdrachten mee naar huis gegaan. Gelukkig hebben we nog een
mooie herinnering aan het eerste project van dit schooljaar: het filmpje met
daarin foto’s en persoonlijke opmerkingen van de kinderen, maar ook al de
gemaakte opdrachten en mooi uitgewerkte huiswerkopdrachten.

Cognitieve doel en huiswerkklas
Als afsluiting van het blok doelen en vaardigheden hebben de juffen met elk
kind uit de groep een kindgesprek gehouden. In dit kindgesprek mochten de
kinderen aangeven waar ze de komende periode (t/m januari) aan wilde werken en keken we samen naar de planning die ze voor ogen hadden. Kortom:
Kinderen bepalen zelf, waar en wanneer ze aan hun leerdoel willen werken.
Bij planning en realisatie kunnen ze ook gebruik maken van de huiswerkklas
(elke dag het eerste kwartier na schooltijd) om aan hun doel kunnen werken.
Inmiddels wordt er al 2 weken hard aan deze eigen “cognitieve” leerdoelen
gewerkt.
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Uitstelgedrag
Slimme mensen (klein en groot) stellen uit. Is dat erg? Moet je er altijd uithalen wat erin zit? Ik denk niet dat het moet. Moet een jachtluipaard altijd op
topsnelheid rennen? Dat zie je niet in de natuur. Als je jachtluipaarden observeert, zie je ze meestal ergens in een schaduw liggen luieren. Ze hebben de
uitdaging van hardlopen nodig, maar niet elke minuut van de dag. Ze komen
in beweging als er noodzaak is, als ze moeten jagen. Het logo van IEKU advies is gebaseerd op de metafoor van een jachtluipaard. Dit idee is ontstaan
naar aanleiding van een verhaal van de Amerikaanse kinderboekenschrijfster
Stephanie Toolan, dat ze in 1993 schreef. Je kunt het verhaal op de website
van IEKU vinden onder de titel: Is het een jachtluipaard?
Er zijn verschillende redenen voor uitstelgedrag. Het is belangrijk te kijken of
uitstellen komt doordat je er bewust voor kiest omdat je de taak niet zo belangrijk vindt of dat het komt doordat het je ontbreekt aan vaardigheden om
aan de taak te beginnen of af te maken. Het kan zijn dat er irrationele blokkades zijn (faalangst, perfectionisme, een niet-goed-genoeg-zijn-gevoel e.d.).
Dat eerste is geen belemmering in het functioneren, het tweede wel.

Uitstelgedrag als keuze
Om de een of andere reden is de algemene overtuiging dat hoogbegaafde kinderen altijd goed moeten presteren en hoog moeten scoren op schooltoetsen. Waarom zou je dat willen en 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 paraat moeten hebben en dat ze alles moeten weten. Dit ontstaat geleidelijk. Het kan komen doordat een peuter door de ouder gevraagd wordt
Engels te praten in gezelschap van onbekenden, omdat de ouder wil laten
zien hoe goed zijn kind dat kan. Het kan zijn ontstaan doordat een kind vanaf
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.
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Alice is een jongedame van 16 jaar 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.
Extrinsiek perfectionisme leidt vaak tot uitstelgedrag omdat het kind de druk
ervaart om perfect te moeten zijn. Uitstelgedrag wordt dan een manier om de
druk te beperken en om teleurstellingen bij 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.”
Uitstelgedrag en onderpresteren ontstaan op school al vroeg in de kleuterklas
doordat de opdrachten niet uitdagend genoeg zijn. Veel kinderen en tieners
hebben de ervaring dat, wanneer ze iets op het laatste moment leren, ze 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, 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 het te veranderen.
Om uitstelgedrag te veranderen, heeft het kind of de volwassene counseling
nodig met begeleiding in het doorbreken van oude (denk)patronen, overtuigingen en aannames. Hij moet als het ware weer zichzelf zijn, durven zijn wie
hij is, met alle ‘fouten’, die natuurlijk geen fouten zijn.
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Dit kan betekenen dat oude pijn naar bovenkomt, 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, de
counselor een ervaren specialist is die bekend is met uitdagingen van het
hoogbegaafd zijn.
Het gaat er niet 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 zijn tegengehouden en geremd zijn geweest, kun je veel plezier
beleven aan het terugvinden van je hele ik. Deze integratie is de ware basis
voor zelfrespect.
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 bezig houden. 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…”
Als een hoogbegaafd kind zich verveelt, kan het bezigheden zoeken, 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 dat 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 ziek melden als hun product (verslag, essay) niet aan hun hoge eisen voldoet. Zover
wil je het niet laten komen omdat dit soort uitstelgedrag, gebaseerd op
angst, moeizaam te keren is.
Deze nieuwsbrief is een regelmatige uitgave van het Leonardo-onderwijs Hulst
Leonardo-onderwijs Hulst valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Website:
www.onderwijsgroepperspecto.nl
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