
SWV AM update       oktober 2020 

 
 
 
Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
Vanuit het netwerk HB in onze regio zijn op korte termijn twee bijeenkomsten ingepland. In verband 
met de aanmelding hiervoor, brengen we deze graag nog vóór de Herfstvakantie onder jullie 
aandacht via deze Update.    
 
Vriendelijke groet,  
Frans Jordaan.            
 
 
HB-gelden 
Samen met SWV Amstelronde (primair onderwijs Amstelland) heeft SWVAM subsidiegelden 
aangevraagd voor het verstevigen van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze subsidiegelden 
hebben we inmiddels ontvangen en zijn verwerkt in een activiteitenplan. We gaan nu het tweede 
jaar in. 
 
Het grootste deel van de gelden gaat direct naar de scholen. Ieder jaar krijgen de HAVO-VWO 
scholen, bovenop de ondersteuningsmiddelen, 8.000 euro om passend onderwijs voor HB verder te 
ontwikkelen. 
Van de scholen wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan met: 

• verder ontwikkelen van onderwijs dat passend is voor hoogbegaafde kinderen, waaronder 
onderwijs en ondersteuning gericht op de leerlingen die onderpresteren;  

• vergroten van kennis over de mogelijkheden en behoeften van (onderpresterende) 
hoogbegaafde leerlingen binnen het gehele team; 

• uitwisselen van kennis en ervaring via het netwerk HB dat vanuit de twee 
samenwerkingsverbanden wordt georganiseerd voor alle aangesloten PO en VO scholen; 

• zichtbaarheid van de school op de website van netwerk HB. 
 
Via de gesprekken in de voor- en najaarsronde volgen we de voortgang op deze activiteiten. 
 
Netwerk HB 
De activiteiten vanuit de HB-subsidie worden ondersteund door het regionale netwerk HB. De HB-
specialisten en andere  betrokkenen van de scholen wisselen via het netwerk ervaringen uit en delen 
kennis met elkaar.  
Omdat de HB-subsidie voor het PO in Amstelland is toegekend, zijn alleen de PO-scholen van 
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel aangesloten bij het netwerk HB en worden zij 
rechtstreeks uitgenodigd. In het VO gaat het om zowel  Amstelland als Haarlemmermeer. Niettemin 
willen wij  de PO-scholen uit Haarlemmermeer zoveel mogelijk betrekken en zijn zij van harte 
welkom bij de centraal georganiseerde bijeenkomsten. Wanneer een VO-school uit Haarlemmermeer 
een collega PO-school wil meenemen, is dat dus prima.  
Op korte termijn staan de volgende twee bijeenkomsten van het HB-netwerk gepland, waarvoor 
aanmelding vereist is: 
 
28 oktober 15.30 – 17.00 : een webinar met Ans Ramaut over onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen in het voortgezet onderwijs.  
Meer informatie en aanmelding via de website van het netwerk HB. 

https://www.netwerkhb.nl/events/netwerkbijeenkomst-theorie-over-onderwijs-aan-hoogbegaafden/


 
10 november 15.30 – 18.00: een digitale bijeenkomst waarbij PO en VO elkaar ontmoeten en met 
elkaar in gesprek gaan over de overgang van PO naar VO voor hoogbegaafde leerlingen.  
Meer informatie en aanmelding via de website van het netwerk HB. 
 
Website Netwerk HB: https://www.netwerkhb.nl/   
Tijdens de lockdown periode zijn we gestart met het bouwen van een website voor netwerk HB.  
Deze website geeft informatie over de bijeenkomsten en er staan interessante bronnen op voor 
kennisvergaring over (onderwijs aan) HB leerlingen.  Boeken, filmpjes, congressen (zodra deze weer 
georganiseerd kunnen worden) en links naar andere websites. 
 
De website is er voor informatiedeling met andere scholen en zal ook bekeken worden door ouders. 
Er is op de site ook ruimte voor een speciale VO-pagina. De scholen van SWVAM voor wie dit van 
belang is, worden uitgenodigd om op deze pagina in algemene termen  en beknopt iets te schrijven 
over het aanbod aan HB of getalenteerde kinderen. Voor de meer gedetailleerde informatie, kan 
daarbij uiteraard een link geplaatst worden naar de relevante pagina’s op de sites van de scholen 
zelf.  
 
De projectleider, Cathelijn Dieleman (netwerkhb@amstelronde.nl), heeft een groot deel van de 
scholen binnen SWVAM al bezocht en/of gesproken. Zij zal de scholen opnieuw benaderen en de 
inleidende tekst per school afstemmen. Het is aan de scholen zelf om zorg te dragen voor een update 
van de pagina’s op de eigen website. 
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