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ALGEMEEN
•

Het nieuwe project is van start gegaan

GROTE DENKERS GROTE STAPPEN
•

Het project is onderverdeeld in blokken. Vragen die bij ieder blok
terug komen 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 waar plaatsen we dit in de tijds
lijn? 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 PI-dictees en de Flexon zijn weer afgenomen.
De persoonlijke doelen zijn weer genoteerd.

•

De executieve functies zijn per leerling in kaart gebracht.

•

Aan de groepsbinding is extra aandacht gegeven.

•

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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Start Project Grote Denker Grote stappen.
In de laatste thuiswerkweek hebben we tijdens een gezamenlijke online les
het nieuwe project gepresenteerd. Tijdens een introductiefilmpje
over Socrates hebben we met elkaar gesproken over "filosofie” en hebben de
kinderen geleerd dat filosoferen te maken heeft met het samen onderzoeken
van een vraag. Vragen waar je geen antwoord op kunt vinden door te zoeken
op het Internet of in een woordenboek. Vragen waar meerdere antwoorden
op mogelijk zijn.

Ook hebben we samen Grote denkers bekeken en ons daarbij van alles afgevraagd. Zoals Wanneer kan iemand een grote denker worden genoemd? Welke persoon (groot denker) is van grote invloed geweest? Op de
wetenschap, de mens, de natuur, het geloof en geluk? Kun jij ook een groot
denker worden?

In de eerste schoolweek na het thuiswerken zijn we gestart met de eerste
projectweek die in het teken staat van "Wiskunde”. In deze week gaan we
o.a. kennismaken met grondleggers/invloedrijken van verschillende onderdelen van de wiskunde; ervaren dat wiskunde meer is dan rekenen; relaties en
verbindingen bedenken; informatie zoeken, verwerken en presenteren en inzicht krijgen in de werking en toepassing van getallenstelsels. Hierbij
hebben we onder andere gezien dat wiskunde ook terug te vinden is in de
natuur en kunst, zoals in het werk van Escher.

In de derde week van het project hebben we aandacht besteed aan filosofie
en leven. Hierbij is de filosoof Spinoza aan bod gekomen en hebben we onder
andere gefilosofeerd over: mag kwaad met kwaad worden vergolden? En bestaan er slechte mensen? Ook hebben we gefilosofeerd over kunst en dan
niet alleen over bestaan kunst, maar ook zelf kunst gemaakt, waarbij een eigen filosofische vraag moest worden geformuleerd.

In de vierde week zijn we bezig met kunst en literatuur en begonnen met het
voorlezen van Prutsers en pechvogels over historische missers, geschreven
door Tosca Menten en Jozua Douglas, met illustraties van Geert Gratama. We
hebben het in deze week gehad over muziek en componeren en luisteren iedere dag naar een werk van een (bekende) componist.
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Blok Verkeer
Om de beginsituatie vast te stellen hebben we de eerste les bij alle kinderen het theoretisch verkeersexamen van afgelopen jaar afgenomen.
A.d.h.v. van deze resultaten kunnen we nog specifieker gaan oefenen. Zo kunnen we met een goed gevoel richting het schriftelijk
Verkeersexamen toewerken dat voor de kinderen uit groep 7 en 8 op 29
maart 2021 wordt afgenomen. De komende weken zullen de kinderen
ook huiswerk voor verkeer mee naar huis krijgen om te maken en/of
te leren. Maar......nog belangrijker dan oefenen met de theorie, is
oefenen in de praktijk. Het uiteindelijke doel is tenslotte dat kinderen de
verkeersregels goed kunnen toepassen en een goed inzicht ontwikkelen.
Daarom volgt voor de kinderen uit groep 7 en 8 na het Theoretisch examen het Praktisch Verkeersexamen. De datum voor het Praktisch
Verkeersexamen volgt nog.

Afname PI , Flexon en Cito’s
De kinderen zijn vanaf dinsdag 9 februari, voor de tweede keer dit
schooljaar gestart met het maken van een Flexontoets. A.d.h.v. deze
toets kunnen wij (en de kinderen) al zien wat ze al kunnen op het gebied
van rekenen. Hieruit wordt bepaald wat de eigen doelen voor de kinderen worden en waaraan ze de komende periode zullen gaan werken,
naast de instructie, verrijking en verbreding.
Vanaf woensdag 24 februari zijn we ook gestart met het afnemen van de
Midden CITO's. A.d.h.v. deze resultaten krijgen wij weer meer inzicht in
de voortgang van de ontwikkeling. Zodra alle toetsen ingevoerd zijn
in Parnassys krijgen de kinderen hun ontwikkelingsperspectief weer te
zien. Daarop kunnen ze zien hoe ze de toetsen gemaakt hebben en of ze
gestegen of gedaald zijn in hun vaardigheid. Aan de hand van hun perspectief gaan ze hun leerdoel van de afgelopen periode evalueren en
zichzelf een nieuw leerdoel stellen. Gedurende het gehele schooljaar is
er met de kinderen van groep 8 al geoefend met het maken van
“oude” EINDcito’s. Op deze manier raken zij vertrouwd met de manier
van vragen en met de verschillende onderdelen en kunnen zij in april vol
vertrouwen de EINDcito gaan maken.
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Pedagogische sfeerversterking en regels
De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren
weken genoemd. De kinderen en de juffen hebben in de kerstvakantie
afstand genomen van school en komen weer bij elkaar als groep. Dit
werd vanwege het thuiswerken nog eens met 5 weken verlengd! De
groepsnormen waren na de start van het schooljaar al vastgesteld, maar
werden vanaf 8 maart even opnieuw afgetast. Daarom besteden
we nu de eerste 2 weken het thuiswerken weer extra aandacht aan de
school- en klassenregels en het positief klassenklimaat. Dit hebben we
gedaan door de schoolregels nog eens te benoemen en door extra aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten en verschillende
coöperatieve werkvormen zoals we dat ook aan het begin van dit schooljaar hebben gedaan. Ook is er gekeken naar de sociale verhoudingen in
de klas, middels het uitvoeren van een sociometrisch onderzoek. Bij dit
onderzoek kregen alle kinderen enkele vragen voorgelegd. Voorbeelden
zijn: Met wie speel je graag? Naast wie zou je graag willen zitten in de
klas? Via diverse modellen (gebaseerd op het sociogram) wordt de groep
vervolgens geanalyseerd.
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( bron; Renata Hamsikova; Ieku)

OS
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.
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OS
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.
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…”

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 hoge eisen voldoet.
Zover wil je het niet laten komen, omdat dit soort uitstelgedrag, gebaseerd
op angst, moeizaam te keren is.

7

OS
Dit soort gedachten kan een hoogbegaafd kind/jongere hebben voordat
het aan een taak begint:
•

Als ik het op het laatste moment doe en het is niet geweldig, dan ligt
het niet aan mij maar aan gebrek aan tijd.

•

Ik moet altijd laten zien dat ik de beste ben, anders denken mensen
dat ik niet zo slim ben.

•

Mijn identiteit is afhankelijk van mijn prestaties, ze mogen niet weten
dat ik het niet kan (dit kan een kind onbewust denken).

•

Ik moet alles perfect afmaken.

•

Vroeger deed ik alles op het laatste moment en kreeg ik een 9, nu lukt
het niet meer en ik weet niet waarom.

•

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.

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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