Meer- en hoogbegaafde kinderen
Wil jij je expertise over meer- en hoogbegaafde leerlingen vergroten? Heb je vragen over
de begeleiding van een leerling in jouw klas? Wil je een schoolbreed beleid opstellen
gericht op de begeleiding van plusleerlingen? Dan is de aanpak op maat van ZIEN in de
Klas iets voor jou!

ONDERZOEK

TEAMSCHOLING

Handelingsgerichte diagnostiek
samen met het kind, school en
ouders

Op maat professionaliseren van
een team, werkgroep, specialist
of leerkracht gericht op:

••
••
••
••
••
••

•• Kennis over meer- en
hoogbegaafdheid
•• Signaleren
•• Leren leren
•• Mindset theorie
•• Praktische uitvoering in de klas
van begeleiding van de meeren hoogbegaafde leerling
•• Vragen stellen (hogere orde,
creatief denken stimuleren)

Intelligentieonderzoek
Kindgesprek
Observatie
Dossieranalyse
Praktische adviezen
Op maat en transparant

BEGELEIDING EN ADVIES

Op maat, transparant en samen
•• Kindgesprek voeren en kindplan
opstellen
•• Coaching van de leerkracht
middels: co-teaching, gesprekken,
observatie in de klas, online
coaching
•• Actuele kennis over materialen
•• Versnellen of niet?
•• Invulling arrangementen
•• Afstemming school en ouders
•• Consultatie
•• Sparringpartner

VISIE EN BELEID

Meedenken over een plusbeleid
passend bij jouw school
•• Visievorming
•• Begeleiding bij het opstellen van
een schoolbreed beleid
•• Coaching van een werkgroep of
plusspecialist
•• Hulp bij het opzetten van een
plusklas

info over meer- en hoogbegaafdheid? zienindeklas.nl

‘I k onderwijs mijn leerlingen nooit. Ik probeer
alleen de omstandigheden te bieden waaronder
ze kunnen leren.’ Albert Einstein
ONLINE BEGELEIDING
Naast ons aanbod op de scholen is het
mogelijk om online kennis op te doen over
de begeleiding van meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Een online leeromgeving met
inspirerende filmpjes, kennis opgedeeld in
verschillende modules en een praktische
vertaling naar jouw klas of school. Coaching
op afstand binnen een digitale leeromgeving
met als voordeel dat je hier tijd aan kan
besteden wanneer en waar jij wilt.

DIT WAARDEREN OUDERS EN
SCHOLEN IN DE SAMENWERKING
MET ZIEN IN DE KLAS:
‘De vele verschillende informatiebronnen
binnen de digitale leeromgeving spreken
zeer aan, inspireren en zetten je als
leerkracht aan het denken.’
Leerkracht basisschool Amsterdam

‘Het meedenken op zowel beleidsniveau
als praktisch niveau. En het kijken wat
passend is bij de school zelf.’
Pluswerkgroep, basisschool Utrecht
‘De onderzoeker was heel open en
toegankelijk in het contact en ze
beschikt over veel expertise van
hoogbegaafdheid. Ze heeft onze dochter
goed gezien tijdens het onderzoek en
ze beschreef tijdens het adviesgesprek
heldere observaties, waardoor ze onze
kijk op de situatie heeft verrijkt. Wij zijn
erg tevreden over het gehele traject.’
Ouder
‘Fijne samenwerking, denkt actief mee
met mij, komt met suggesties, stelt
goede doelgerichte vragen, gemakkelijk
bereikbaar.’
Uitdagingsspecialist basisschool Utrecht

Maak vrijblijvend kennis met Zien in de klas
ZIEN in de Klas
Adres: Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoon: (030) 243 76 82

Meer weten? Kijk op: zienindeklas.nl

