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Gaaf voor de Start



Onderdelen presentatie

1. Het plan en de uitvoering

2. Ervaringen en evaluatie 



1. De overgang naar de middelbare school versoepelen voor 
hoogbegaafde leerlingen

2. Voor de start hun ondersteunings- en onderwijsbehoeften 
in kaart brengen en overdragen naar mentoren

Zodat hoogbegaafde leerlingen – ook de 
dubbel bijzondere – een goede start 
kunnen maken op het VO.

Doelen van Gaaf voor de Start



• Geplaatste groep 8 leerlingen volgen 7 weken een dagdeel les

• Contact met peers

• Wennen aan middelbare school

• Alvast een vertrouwd gezicht

• Voorsprong in relatie en eventuele begeleiding

• Vaardigheden ondersteunen en ontwikkelen

• Excelleren en verveling tegengaan

Overgang verkleinen



Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

• Overdracht naar mentoren

• Observatie door onszelf en ontwikkelingspsycholoog

• Leerkracht

• Ouders

• Dubbelbijzondere leerlingen

• Begeleider Passend Onderwijs

• Mogelijkheid expert via SamenWerkingsVerband



Doel bereikt? Onze eigen ervaringen

• Lindy Keizer Karel College

• Linda Alkwin Kollege



Verbeterpunten voor in 2023!

• Meer bekendheid
• Meer tijd voor overleg met ouders en opgeven
• Ouderavond na aanmelding op de scholen
• Vaardigheden per vak toewijzen + communiceren

○ Sardes wens ouders: plannen, leren leren, overzicht houden
○ Leerlingen: leren problemen oplossen

• Blokuren bij theoretische vakken vermijden indien mogelijk
• Thematisch werken 
• Elk vak elke keer (beetje) huiswerk
• Website

○ Informatie voor ouders en leerkrachten
○ Materialen die leerlingen kunnen downloaden bij afwezigheid
○ Huiswerk voor afwezige leerlingen

• Gesprek met de leerling



Opmerkingen vanuit Sardes

• In lesgroep GvdS rekening houden met individuele onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften lukt, in klas van 30 lukt dat niet.

• Overdracht nu uitgebreider en concreter, duidelijkheid aan 
begin van schooljaar is fijn.

• Moment van gesprek met ouders

• Wens van ouders om bijv. Magister te leren kennen 

• Terechte vraag: signalering gelukt?

• Spanning verminderen is gelukt 



Opmerkingen vanuit Sardes



Opmerkingen vanuit Sardes



Citaten van ouders en leerlingen
● Wat heb je geleerd over jezelf op het gebied van 

studievaardigheden?

○ Dat ik op de middelbare school meer moet leren

○ Woorden stampen vond ik lastig 

○ Dat ik goed kan doorzetten als het moeilijk is

○ Dat er meer manieren zijn om te leren

● Heeft u tijdens de lesperiode van Gaaf voor de Start andere 
gedragingen bij uw zoon/dochter opgemerkt? Zo ja: welke?

○ Zin in school is terug!!

○ More focus about homework and preparing for school

○ Stress toen er geleerd moest worden

○ Geen piekernachten meer in bed



Vraag: hoe bereiken we de juiste 
doelgroep?
• Discrepantie tussen de mening van ouders en de mening 

van de leerkracht over het al dan niet hoogbegaafd 
zijn/kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen.

• Het aanmelden verloopt via de leerkracht. 
○ Leerkrachten die van mening zijn dat ouders dit moeten beslissen
○ Leerlingen missen onderwijstijd op de basisschool
○ Informatievoorziening via basisschool naar ouders 

• Hoogbegaafd op aanmeldingsformulier en niet 
opgegeven → VO zoekt contact met leerkracht en/of 
ouders?


