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Talentbegeleiding voor meer- en hoogbegaafden
op het Walburg College Zwijndrecht
Talentbegeleiding
Heb jij op de basisschool in de plusklas gezeten of vaak
plustaken gemaakt?
Heb jij een IQ-test gemaakt, waaruit bleek dat je
hoogbegaafd bent?
Heb jij in groep 8 vaak gemerkt dat jij je verveelt tijdens de
lessen?
Mocht jij op een van deze vragen ‘ja’ antwoorden, dan
spreken de Talentbegeleiders vlak voor de zomer graag
met jou en jouw ouders. We kijken dan op welke wijze jij
een fijne middelbareschooltijd tegemoet kan zien.
Vooral lekker in je vel
Het belangrijkste is dat jij je goed voelt op onze school.
Meestal gaat dat probleemloos, maar soms is er iets extra’s
nodig. Het kan zijn dat je je toch verveelt in een of meer
lessen. Ook gebeurt het wel eens dat een leerling niet goed
weet hoe een toets voorbereid moet worden. Daar kunnen
de talentbegeleiders jou dan bij helpen om zo te zorgen
dat jij lekker in je vel zit.
Talent-Op-Maat: TOM-uren
Als blijkt dat een vak erg eenvoudig lukt, dan kun je
mogelijk terecht in het TOM-lokaal. Daar bedenk je dan een
eigen invulling van dat lesuur. Je werkt hier dus vanuit jouw
eigen interesse. Uiteraard begeleidt een docent jou hierbij.

TOM-uren als Flexuren
Mocht je geen TOM-uren volgen tijdens de reguliere
lessen, dan kun je in de flexuren alsnog jouw eigen project
opzetten. Voor de leerlingen in de Talentbegeleiding is
namelijk de mogelijkheid om te TOM’en tijdens de flexuren.
Ook worden in deze uren klassikale lessen aangeboden,
waarin je bijvoorbeeld denklessen kunt volgen.
TOM-denktank
Om de Talentbegeleiding steeds te verbeteren kun je jouw
ideeën elke zes weken delen in de TOM-denktank. Een
aantal leerlingen uit alle jaarlagen bespreekt dan met elkaar
wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. De denktank
geeft daarna advies aan de Talentbegeleiders.
TOM-café
Jouw schoolweek kun je op vrijdagmiddag afsluiten in het
TOM-café. Daar staan diverse spellen voor je klaar, maar je
kunt natuurlijk ook gewoon lekker chillen in de luie stoelen.
Vereniging BPS
Het Walburg College is aspirant-lid van de Vereniging
Begaafdheidsprofielscholen. Begin april ontvangen we vol
vertrouwen de visitatiecommissie van de Vereniging in de
hoop (of eigenlijk de verwachting) dat we volwaardig
lid worden.

Talent-Op-Maat: Executieve vaardigheden
Veel leerlingen die de Talentbegeleiders spreken, hebben
op de basisschool niet veel tijd aan hun huiswerk hoeven
besteden. Daardoor kan de overstap naar de middelbare
school best wel eens lastig zijn. Om jou hiermee te helpen,
kun je dan hulp krijgen bij bijvoorbeeld jouw planning en
hoe je taken kunt aanpakken. Eigenlijk leer je dan hoe je
kunt leren.
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