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SCHOOLJAAR 2013 – 2014
Ook volgend schooljaar zullen de bovenschoolse plusklassen STROMING weer van start gaan. Al eerder zijn
alle personeelsleden via een brief op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Er komen minder plusklas
uren, de beide groepen gaan werken in basisschool Leeve en er komt meer tijd om de scholen te
ondersteunen bij het realiseren van het onderwijs aan (hoog) begaafde kinderen. Ook zullen er het
komende schooljaar weer bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen georganiseerd worden.
Daarnaast wordt er één middagbijeenkomst georganiseerd om met leerkrachten die een leerling in de
plusklas hebben te spreken over de inhouden van de plusklas en over het begeleidingsplan. Indien in de
loop van het schooljaar blijkt dat er meer scholingsbehoeften zijn, dan horen wij dat graag.
De kinderen die de plusklassen bezoeken starten in de tweede week van het nieuwe schooljaar, dus op 20
en 21 augustus. Beide groepen werken in basisschool Leeve, Jan Amentstraat 24 Roermond.
Zo kunnen de kinderen de start van het schooljaar meemaken in de eigen groep.
LEERBIJEENKOMSTEN VOOR AANDACHTSFUNCTIONARISSEN
De inhouden van deze bijeenkomsten, kunnen worden aangepast aan de
behoefte van de deelnemers. Wil je graag meer weten over bepaalde
onderwerpen, heb je vragen, laat dat dan even weten.
hanniedierx@swalmenroer.nl
Geef je voor deze bijeenkomsten op, zodat we weten hoeveel stoelen we
moeten klaarzetten.
16 september 2013 15.45 - 17.30 u
Bijeenkomst aandachtsfunctionarissen hb.
Mogelijke onderwerpen: Waar sta je en wat heb je nodig. Organisatie
vormen voor hb onderwijs. Talige verrijking, taal en topdown werken. En ….
20 februari 2014 15.45 – 17.30 u
Bijeenkomst AF HB: Uitwisselen van Dhh ervaringen en vragen. Hoogbegaafd met of zonder problematiek?
BIJEENKOMST VOOR LEERKRACHTEN VAN KINDEREN DIE DE PLUSKLASSEN
STROMING BEZOEKEN.
Op woensdag 28 augustus is er een bijeenkomst voor leerkrachten van leerlingen die de plusklas Stroming
bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over de leerinhouden en begeleiding van de ze
leerlingen. De bijeenkomst is in de plusklas, basisschool Leeve, Jan Amentstraat 24 Roermond, tussen 13.30
– 14.30 u. De inhouden en begeleiding zijn anders dan de afgelopen jaren, omdat het aantal uren per groep
drastisch is verminderd. Vandaar dat gekozen is voor een startbijeenkomst.

LANDELIJKE NETWERKDAG HB COORDINATOREN en HB BEGELEIDERS
Via de website www.talentstimuleren.nl kunnen aandachtsfunctionarissen begaafdheid en / of ib – ers zich
registreren als begeleider van begaafde kinderen. Zij kunnen zich ook opgeven voor de landelijke
netwerkdag, op 28 november 2013. Een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten, workshops. De inhoud van
de workshops is op dit moment nog niet bekend.
Neem een kijkje op de bovengenoemde website, abonneer je op de nieuwsbrief, dan wordt je op de hoogte
gehouden van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het begeleiden van de (hoog) begaafde
kinderen.
VERSLAG VAN EEN PLUSKLASBEZOEK
Ook dit jaar ontvingen de kinderen en leerkrachten van de plusklassen bezoekers van binnen en buiten de
stichting.
Een van de bezoekers van buiten Swalm en Roer schreef een verslag over de indrukken. In de laatste alinea
van zijn verslag stond:
“Vandaag ben ik getuige geweest van iets heel bijzonders. Begaafde kinderen die met plezier naar
de plusklas komen en daar uitdagend werk krijgen. Een plaats waar ze ‘leren – leren’ Het bezoek heeft me
ontroerd en tegelijkertijd geeft het zoveel aanknopingspunten. Niet eerder is mij zo goed duidelijk
geworden hoe we theorie over het leren voor deze kinderen kunnen omzetten naar de praktijk.”
Helga en ik hopen dat wij komend schooljaar de ervaringen van de plusklas met alle leerkrachten van
Swalm & Roer kunnen delen, zodat voor onze doelgroep de passende onderwijsarrangementen op
meerdere plaatsen vorm krijgen!
Hannie Dierx
Wist je dat:
- De informatie en eerder gegeven presentaties van het project Stroming voor alle leerkrachten van Swalm en Roer
beschikbaar zijn?
- Dat je deze kunt vinden op het sharepoint, onder het kopje Werk en Project groepen?
- Dat hier ook een automatische link is opgenomen naar de materialen lijst van SLO?

PLUSKLAS MATERIAAL: Expeditie Moendoes
Onderzoekend leren is uitstekend geschikt voor hoogbegaafde kinderen. In dit kader is het spel expeditie
Moendoes interessant.
Het is een spel waarbij leerlingen spelenderwijs kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Het spel laat zien dat het in de wetenschap niet gaat om ‘heel veel weten’, maar juist om nieuwsgierigheid,
creativiteit en logisch redeneren. Dat maakt Expeditie Moendoes uitermate geschikt als startpunt voor onderzoekend
leren.
Het spel is verkrijgbaar via info@praktijk.nu. Andere lesactiviteiten voor onderzoekend leren zijn gratis te
downloaden van http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/materialen-0/

De plusklasleerkracht Helga Creemers is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag
en woensdag. 0681804911 helgacreemers@swalmenroer.nl
Voor vragen over schoolontwikkeling of ambulante begeleiding van leerkrachten /
leerlingen die niet naar de plusklas komen, kunt u contact op maandag, dinsdag en
woensdag contact opnemen met Hannie Dierx: 0644420985
hanniedierx@swalmenroer.nl

