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Voorwoord
In 2018 zijn de pilotscholen weer enthousiast
gestart met ‘tjong®talent. De belevenissen
van diverse scholen kunt u hieronder lezen.
Ook de toptalentklassen hebben hard
gewerkt aan het thema ‘LIJF!’. De
toptalenten hebben hun uitgewerkte
meervoudige intelligentie opdrachten
gepresenteerd aan hun ouder(s)/verzorger(s).
Deze hebben ook in grote getale onze
jaarlijkse ouderavond bezocht. In deze
nieuwsbrief wordt onder andere kort
teruggeblikt op deze avond en vooruitgeblikt
op het nieuwe blok. We wensen u weer veel
leesplezier toe.
'tjong®talentteam

Blok 4 ‘ICT idee’
Blok 4 start op maandag 5 maart aanstaande en
zal duren t/m 20 april. De leerlingen gaan aan
de slag met ICT. De midden- en
bovenbouwgroepen zullen een website (in
samenwerking met de NHL) of game
ontwerpen.
Talentklassen

Op veel scholen binnen De Tjongerwerven CPO
wordt hard gewerkt om ‘tjong®talent een vaste
plaats te geven binnen het onderwijscurriculum. Dit vergt de nodige voorbereiding,
maar we zien heel mooie ontwikkelingen
plaatsvinden. Iets waar de leerlingen erg
dankbaar voor zijn. Hieronder leest u waar
enkele scholen van De Tjongerwerven CPO
mee bezig zijn.

Blok 'LIJF!’ succesvol afgesloten
De toptalentleerlingen hebben het blok ‘LIJF!’
afgesloten door hun uitgewerkte meervoudige
intelligentie opdrachten te presenteren aan
hun ouder(s)/verzorger(s). De presentaties
liepen uiteen van gerechten voor topsporters
tot zelfgemaakte websites over het menselijk
lichaam. Prachtig gedaan toptalenten!

CBS De Akker
Op CBS De Akker is dit schooljaar gestart met
het thema 'herfst'. De kinderen hebben in hun
eigen groep onderzoek gedaan en leervragen
gepresenteerd.
Er
werden
schimmels
gekweekt en onder de microscoop bestudeerd.
Ook werden boswandelingen met de
boswachter gedaan en werd er een paddenstoelenkwekerij bezocht.
Op dit moment wordt gewerkt aan het thema
'robotica'. Na een spectaculaire gezamenlijke
opening zijn alle leerlingen enthousiast bezig
met het ontwerpen van een robot. Deze robots
moeten de levens van de kinderen
gemakkelijker maken. In de klassen vinden
finales plaats waarbij de kinderen worden
beoordeeld op de afwerking, inzet,
presentatievaardigheden, creativiteit, samenwerking of het zelfstandig werken. De beste
ontwerpen gaan door naar de finale van de
school.
Omdat het team en de leerlingen van CBS De
Akker enthousiast zijn over het doen van de
W.O. vakken op de 'tjong®talentmanier, zullen
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie op het
rapport vervangen worden door Akkertalent.
Leerlingen worden hierbij beoordeeld op inzet

en vanaf groep 5 ook op hun product en
presentatievaardigheden.

kinderen hebben dit helemaal zelf voorbereid.
Ze werden ondersteund door een team van
vrijwilligers die 4 keer per jaar een radioopname mogelijk maken voor schoolklassen.
Prachtig om te zien hoe de kinderen
verantwoordelijkheid namen, presenteerden,
als gastheer optraden, contact zochten met
mensen die geïnterviewd konden worden en ga
zo maar door...
CBS In de Kring

Ciska Tillema en Djoke Heddema openen als
wetenschapper en robot het project
'robotica'.
CBS De Paadwizer
Ons eerste blok van het schooljaar ging over de
provincies van Nederland. De kinderen van
groep 4 tot en met 8 werkten in groepjes van 3
aan het maken van een presentatie over hun
provincie.
Vooral voor de jonge leerlingen van groep 4 is
‘tjong®talent een uitdaging. In spelvorm, met
PowerPoints en posters is er veel informatie
gedeeld over de geschiedenis, streekgerechten, belangrijke plaatsen en nog veel
meer.
Ons tweede blok gaat over media. In groep 4, 5
en 6 is er aandacht voor mediawijsheid en
spitten ze de kranten door aan de hand van een
leespaspoort. Twee weken lang worden elke
dag nieuwe kranten bezorgd. De kinderen
maken zo kennis met wel 8 verschillende
kranten. De uitdaging bij dit blok betreft het
maken van een eigen krant. Groep 7 en 8
hebben dinsdag 30 januari een eigen radioprogramma opgenomen bij radio Odrie. De

Op CBS In de Kring experimenteren we dit jaar
met een ander model voor het werken op de
‘tjong®talentmanier dan in het jaar daarvoor.
In ons eerste pilotjaar lag de nadruk op de
talenten zoals die door de kinderen via een
intekenlijst waren aangegeven. Heel leuk, maar
voor ons organisatorisch best druk. En als
leerkracht moet je bij sommige talenten
(koken, dans, wetenschap & techniek, ICT,
muziek, vreemde talen en tekenen/schilderen)
nog best veel voorbereiding doen. En rekening
houden met groot verschil in leeftijd. Ook
blijven de groepen relatief groot.
Dit jaar werken we niet groepsoverstijgend,
maar in de eigen (combi) groep. Dit levert
organisatorisch veel voordelen op. Je hoeft
geen rekening te houden met kinderen uit een
andere groep en kunt flexibeler met de tijden
omgaan. Ook kun je er op andere momenten
aan verder werken. De nadruk ligt nu ook meer
op de vaardigheden en minder op het talent.
We werken met 4 themablokken. Deze
themablokken passen bij het nieuw te schrijven
curriculum voor het primair onderwijs. De
blokken zijn: 1. Kunst & Cultuur; 2. De wereld
om ons heen; 3. Sport en bewegen; 4. Natuur
en milieueducatie. Wetenschap & techniek
proberen we in de blokken te integreren, net
als talenten zoals koken, beeldende vorming,
fotografie, et cetera. Daarnaast is er op onze
school al een groot aanbod voor muziek en
dans via muziekimpuls en we hebben de
dansschool van Clarette en Leon als buren.
We zijn nu bezig met blok 2: ‘De wereld om ons
heen’ en dat wordt in alle groepen uitgewerkt
in een thema dat door de groep is uitgekozen.
Soms omdat het past bij het jaarrooster zoals
in groep 1/2. Daar is onder andere gewerkt
over het thema ‘post’. In groep 3 wordt
gewerkt aan ‘onderwaterwereld’. In groep 4

‘dieren van het bos’. In groep 5/6 is een
verkenning van het heelal gedaan met
leervragen als: ‘hoe kom je in de ruimte en wat
heb je dan nodig?’. De bedoeling is om ook echt
een raket de ruimte in te sturen. In groep 7/8
zijn de kinderen aan de slag gegaan met een
soort reisbureau. Ze maakten daarvoor zelf de
aanbevelingen. Waarom zou je voor dit land
kiezen? Ook maakten ze woordenboekjes bij
het betreffende land en kunnen we bij de
presentaties hapjes verwachten.
De kinderen zijn enthousiast en zeer
betrokken. Dat geeft ons als leerkrachten ook
weer de stimulans om verder te gaan. Dank ook
aan Ciska die ons helpt bij onder andere het
aanboren van de leervragen bij kinderen. In de
onderbouw is het een uitdaging om kinderen
zelf informatie te laten vinden.

De kinderen van groep 5/6 maken een raket
om zelf te lanceren…

CBS De Adelaar
Dit schooljaar zijn de ‘tjong®talentlessen op de
vrijdagmiddag. Per blok van 8 weken worden er
5 vakgebieden aangeboden. De leerlingen
mogen zelf een keuze maken uit de
vakgebieden en stellen daarbij eigen doelen
op. Wij hebben voor een breed aanbod
gekozen zodat ook elke leerling de krans krijgt
zijn talenten te ontwikkelen. Belangrijk daarbij
is dat kinderen bewust worden dat iedereen
een eigen talent heeft en dat elk talent of elke
kwaliteit even belangrijk is. Het gaat daarbij om
talent in de breedste zin: cognitief, sociaal en
creatief. Deze talenten sluiten aan bij de 21st
century skills, waaruit de leerkrachten doelen
opstellen.
Een vakgebied dat al aan bod is geweest is
politiek en maatschappij. Dit vakgebied werd
op een hele bijzondere wijze afgesloten. De
leerlingen mochten op uitnodiging van de
gemeenteraad een bezoek brengen aan het
gemeentehuis. Daar kregen de leerlingen een
rondleiding en was er een videoboodschap van
de burgemeester. Ook mochten de leerlingen
onder leiding van Tweede Kamerlid Aukje de
Vries in de raadzaal debatteren.
Waar we ook heel blij mee zijn is dat ouders en
oud-leerlingen tijdens de lessen hun talenten
met ons willen delen. Bovenstaande maakt dat
de ‘tjong®talentlessen divers en verrijkend zijn
voor onze leerlingen. Op dit moment werken
wij binnen de verschillende vakgebieden aan
een gezamenlijk thema: de Olympische spelen!
Ouderavond Toptalentklassen

… en werken hun leervragen uit om te kunnen
presenteren.

Op 22 januari 2018 vond onze jaarlijkse
ouderavond plaats in Wolvega. Deze
ouderavond
werd
georganiseerd
in
samenwerking met HB058. Er werd ingegaan
op ouderschapsstijlen en opvoedcriteria voor
meer- en hoogbegaafde kinderen. Vervolgens
werd het opvoed-ganzenbordspel gespeeld.
Dit spel zorgde voor interactie, herkenning en
het uitwisselen van tips. We kijken terug op een

succesvolle ouderavond met een mooie
opkomst.
Na
afloop
hebben
alle
ouder(s)/verzorger(s) de informatie per mail
ontvangen.
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 en anders bij de
aanwezige contactpersoon op school.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u
zien wie de contactpersonen zijn.
✓ 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 periodeblok duurt circa 6-8 weken.
Data worden altijd vermeld in onze
nieuwsbrief en via uw toptalentleerkracht middels een doelenblad.
✓ 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 'tjong®talent.
Zie www.tjongertalent.nl.
✓ Overige vragen en/of opmerkingen
kunt
u
mailen
naar
cpo@tjongerwerven.nl.

Gegevens per locatie:
Locatie
CBS De Adelaar
CBS De Akker
CBS De
Mandebrink
CBS Meester S.
Wijbrandischool
CBS De Schalmei
CBS De Wegwijzer
CBS De Pream
CBS De Paadwizer
CBS In de Kring
CBS De Peggebult
SWS De Nijewier

Plaats
Wolvega
Oosterwolde
Appelscha

Telefoonnummer
0561-613817
0516-512624
0516-432355

Ochtendtijden
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

Middagtijden
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15

Oudehorne

0513-542300

8.30 – 12.00

12.30 – 14.15

Haulerwijk
Wolvega
De Knipe
Waskemeer
Oosterwolde
Donkerbroek
Tjalleberd

0516-438150
0561-614688
0513-688391
0516-421075
0516-512452
0516-491228
0513-704900

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.15
12.30 – 14.00

Agenda:
5 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
20 april 2018
24 april 2018

Bijzonderheden:
Start blok 4 'tjong®talent
Geen lessen ‘tjong®talent i.v.m. Pasen
Einde blok 4 ‘tjong®talent
Finale voor klassenwinnaars bij CBS De Akker te
Oosterwolde
Start blok 5 ‘tjong®talent

14 mei 2018
Contactpersoon ‘tjong®talent per school:
School
CBS De Adelaar
CBS De Akker
SWS De Nijewier
CBS In de Kring
CBS De Mandebrink
CBS Meester S. Wijbrandischool
CBS De Paadwizer
CBS De Peggebult
CBS De Pream
CBS De Schalmei
CBS De Wegwijzer

Twitter: @tjongertalent

Naam contactpersoon
Lammy van der Meer
Ciska Tillema
Paulien de Jong
Jessica van der Wal
Lisette Feenstra
Renske Muizelaar
Wietske de Vegt
Harma Duin/ Rolien Deelstra
Bernard Winsemius
Linda de Boer
Lisette Feenstra

Mail: cpo@tjongerwerven.nl

Internet: www.tjongertalent.nl

