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Voorwoord  

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 

roerige tijd in het onderwijs. Ondertussen 

wordt alweer meer dan een maand 

thuisonderwijs gegeven. Wat is de samenleving 

in korte tijd veranderd!  Deze  vorm van 

onderwijs vraagt veel van eenieder. Gelukkig 

hebben de toptalentleerlingen zich optimaal 

ingezet om hun presentaties met theorie en 

eindproduct af te kunnen ronden. Op 

woensdag 13 mei zal toptalent weer starten. In 

deze nieuwsbrief leest u over de manier 

waarop de lessen zullen plaatsvinden. We 

kijken ernaar uit om met iedereen contact te 

hebben.  

‘tjong®talentteam 
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Nieuw blok: Tuinsafari 

Het nieuwe blok staat in het teken van 
‘Tuinsafari’. Het blok start op woensdag 13 mei 
en zal eindigen op dinsdag 23 juni. We kiezen 
hiervoor, zodat de leerlingen op maandag 11 
en/of dinsdag 12 mei kunnen starten in hun 
eigen klas. Om de leerlingen die gewoonlijk 
toptalent hebben op maandag of dinsdag 
tegemoet te komen, gaan we dit schooljaar iets 
langer door.  

Let op! Met onze scholen is afgesproken dat de 
toptalentklassen op afstand en dus online 
blijven plaatsvinden. Dit is zoals het ook 
afgelopen blok heeft plaatsgevonden. De 
toptalentlessen blijven een vrijblijvend 
karakter houden. De opdracht wordt vanaf 13 
mei geplaatst op de website van ´tjong®talent. 
Voor vragen of opmerkingen kan men chatten 
in Classroom, videobellen via Meet of een mail 
sturen. De leerkrachten zijn op werkdagen 
beschikbaar om vragen te beantwoorden. In de 
tussentijd volgen we de ontwikkelingen en 
daarbij kijken we welke betekenis deze hebben 
voor mogelijke fysieke toptalentklassen. 

Nieuws uit de toptalentklassen 

Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt 
aan het thema ‘Vrijheid, blijheid?!’. Wie had 
kunnen denken dat deze titel zo’n lading zou 
krijgen?  

We hebben gefilosofeerd over of vrijheid altijd 
blijheid is. Als theorie kwam onder andere 
Noord-Korea aan bod. Ook maakten de 
leerlingen gezamenlijk een mindmap.  
Toen het thuiswerken startte zijn er op 
tjongertalent.nl/toptalentklas diverse 
optionele lessen geplaatst. Fantastisch om 
feedback te ontvangen van 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over het 
ervaren van deze lessen.  
Natuurlijk maakten de toptalentleerlingen ook 
een presentatie met theorie en een 
eindproduct over een onderwerp naar keuze. 
Ontzettend knap hoe energiek en flexibel 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zich 
hebben opgesteld in het afronden van het blok. 
Hieronder ziet u voorbeelden van enkele 
prachtige resultaten:  
 

 
Compleet bordspel over wielrennen. 
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Koken in een moderestaurant. 
 

 
Plattegrond van een ontworpen land. 

 
Proefjes over vulkanen 
 

 
Terug in de tijd: Een verzetskrant over U-boten 
 

 
Een presentatie over Van Gogh en een 
onderzoek naar spechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Herstel juf Lina 

Na de voorjaarsvakantie ben ik op maandag in 
Wolvega weer begonnen met lesgeven aan de 
toptalentklas. Ik was erg blij dat ik weer kon 
lesgeven en de kinderen kon zien en spreken. 
Van half negen tot de pauze gaf ik les en daarna 
nam meester Bouke het weer over. Het ging 
gelukkig erg goed met de uitbreiding van mijn 
uren en op dit ogenblik ga ik thuis daarmee 
door. Ook na de meivakantie zal ik online 
blijven lesgeven. Hopelijk zie en spreek ik jullie, 
kinderen, dan online.  

Lina Tuinstra 

Lesuitval 

De toptalentlessen van 21 en 22 mei komen te 
vervallen in verband met Hemelvaart. De 
toptalentlessen van 1 juni komen te vervallen 
in verband met Pinksteren. Op deze dagen 
worden geen vragen beantwoord.  
 

Vraagbaak 

Vraag van een ouder: is het belangrijk dat mijn 
kind in deze tijd van thuiswerken, naast het 
reguliere schoolwerk, werk voor toptalent 
blijft maken?  
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Zeker blijft dat belangrijk! Een meer- of 
hoogbegaafde leerling blijft behoefte houden 
aan extra uitdaging. Het reguliere schoolwerk is 
vaak (te) makkelijk voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. Hierdoor hoeft de 
leerling weinig moeite te doen en bestaat het 
risico om ‘leerlui’ worden. Bovendien heeft een 
meer- of hoogbegaafde leerling belang bij 
andersoortig werk. Niet meer van hetzelfde of 
wat moeilijker werk, maar juist werk dat een 
andere manier van denken vraagt. Veel meer- 
en hoogbegaafde leerlingen zijn creatieve 
denkers. De manier van werken bij toptalent 
biedt ruimte voor eigen inbreng. Zodoende 
kunnen (ook) creatieve denkers optimaal aan 
hun trekken komen.  
 
Ook al blijft toptalentwerk van belang, de 
hoeveelheid tijd die een leerling hiervoor 
beschikbaar heeft en de zelfstandigheid van 
leerlingen loopt uiteen. Bovendien verschillen 
thuissituaties in de mate van begeleiding die 
geboden kan worden. Zodoende heeft 
toptalent in de periode van thuiswerken een 
meer vrijblijvend karakter. Mocht het dus niet 
lukken om (al) het toptalentwerk af te krijgen, 
neem gerust contact op met de betreffende 
toptalentleerkracht. We zetten ons in om de 
toptalentleerlingen zo optimaal mogelijk te 
blijven begeleiden.  
 
Ciska Tillema 

 

Handige weetjes… 

✓ Algemene vragen, wijzigingen en/of 
opmerkingen m.b.t. ‘tjong®talent kunt 
u kwijt op de school van uw kind. In 
eerste instantie kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 

✓ Is uw kind ziek? Meld uw kind even af 
bij de toptalentleerkracht. U kunt de 
betreffende school bellen of even 
mailen. Alvast hartelijk dank.* 

✓ Een 'wisseldag' voor de toptalentklas 
kunt u minimaal één week van tevoren 
aanvragen. Overleg eerst met uw eigen 
school. Zie procedure wisseldag.* 

✓ Nieuwsbrieven ontvangt u 5x per 
schooljaar en worden verstuurd door 
uw eigen school. Verschijningsdata in 
de week voor een schoolvakantie. 

✓ Een lesblok duurt circa 6-8 weken. Data 
worden altijd vermeld in onze 
nieuwsbrief en via uw 
toptalentleerkracht middels een 
doelenblad. 

✓ Toptalentleerlingen van De 
Tjongerwerven CPO nemen hun 
chromebook mee naar de 
toptalentlessen*. 

✓ Specifieke vragen en/ of opmerkingen 
m.b.t. de lessen van ‘tjong®talent kunt 
u kwijt aan de talentleerkracht van uw 
kind. Op onze website vindt u de 

contactgegevens van onze 
talentleerkrachten. 

✓ Op de website kunt u het laatste 
nieuws volgen omtrent toptalent en 
'tjong®talent. Zie 
www.tjongertalent.nl.  

✓ Overige vragen en/ of opmerkingen 
kunt u mailen naar 
cpo@tjongerwerven.nl. 

*Weer van toepassing als er weer fysiek wordt 
lesgegeven op een locatie. 

Belangrijke data:  
Woensdag 13 mei 2020: start blok 5 toptalent. 
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020: geen 
toptalentlessen in verband met Hemelvaart. 
Maandag 1 juni 2020: geen toptalentlessen in 
verband met Pinksteren.  
Dinsdag 23 juni 2020: einde blok 5 toptalent.  
Maandag 24 augustus 2020: start blok 1 
toptalent. 

 
 

Leerlingen en ouders, bedankt voor 
jullie ondersteuning en inzet! 

 
Wij hebben nog een videowens voor jullie. 

Video  
 
 
 

http://www.tjongertalent.nl/
mailto:cpo@tjongerwerven.nl
https://www.youtube.com/watch?v=x7jFySORFAk&feature=youtu.be
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