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Voorwoord  

Het is een roerige tijd in het onderwijs. De 

media besteden hier volop aandacht aan. Ook 

wij (h)erkennen de problematiek en lopen 

tegen personeelstekort aan, maar blijven 

zoeken naar creatieve oplossingen om te 

kunnen doen wat wij willen 

bieden. Creativiteit/denkkracht is nodig om de 

grote uitdagingen binnen het onderwijs aan te 

pakken. Denk hierbij aan het 

onderwijssysteem, een hedendaags serieus 

maatschappelijk vraagstuk. Wat willen we 

bereiken met ons onderwijs en hoe......?  

Wij blijven juist daarom inzetten op leergedrag, 

wilskracht om te leren, zelfregulatie, creatieve 

denkkracht en sociale vaardigheden om klaar 

te zijn voor hedendaagse en toekomstige 

maatschappelijke vraagstukken.  

Het voorjaar komt eraan met hopelijk betere 

tijden voor het Nederlandse onderwijs.  

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een 

fijne voorjaarsvakantie!  

 ‘tjong®talentteam 
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Nieuw blok: Vrijheid, blijheid?! 

Het nieuwe blok staat in het teken van 
´Vrijheid, blijheid?!´. De leerlingen mogen 
werken aan een eigen onderwerp en hierover 
een presentatie gaan geven.  

In de laatste les zijn de ouder(s)/verzorger(s) 
van harte welkom bij de presentaties. U 
ontvangt een uitnodiging van de 
toptalentleerkracht van uw kind.  

Nieuws uit de toptalentklassen 

Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt 
aan het thema ‘-93,2 ℃’. Zij presenteerden het 
onderzoeksverslag en eindproduct bij hun 
opdracht.  
Ook mindset kwam dit blok aan bod. De 
leerlingen ontwierpen een hulpmiddel om rode 
gedachten om te buigen naar groene.  
Het wichtelen was een groot succes. Veel 
leerlingen zorgden voor kleine cadeautjes, 

tekeningen en briefjes voor hun lootje. Zowel 
het maken als het krijgen, droeg bij aan een 
positieve sfeer.  
 

 
Proefjes met water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een zelf ontworpen Arctisch vakantiehuis  
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Herstel juf Lina  

Het gaat weer de goede kant op met mijn 
gezondheid, gelukkig maar. Het gaat zo goed 
dat ik na de voorjaarsvakantie begin met re-
integreren. Op maandagochtend ga ik op de 
CBS De Adelaar te Wolvega aan het werk. We 
gaan heel rustig mijn uren opbouwen in de 
toptalentklas. De eerste weken ben ik ongeveer 
twee uur op school en ga een deel daarvan 
lesgeven. Als het goed gaat, gaan we de uren 
langzaam uitbreiden. Ik heb er ontzettend veel 
zin in. Tot gauw allemaal!  Juf Lina 

Lesuitval 

Op woensdag 4 maart vervalt de toptalentles 
van juf Ciska. Juf Ciska en meester Bouke 
brengen dan een bezoek aan de School of 
Understanding.  
In verband met de opleiding van juf Ciska zal zij 
op maandag 9 maart vervangen worden door 
juf Gerrie. De les van juf Gerrie zal deze dag 
komen te vervallen. Op maandag 23 maart zal 
meester Bouke juf Ciska vervangen. De les van 
meester Bouke komt die dag te vervallen. Op 
maandag 6 april vervalt de toptalentles van juf 
Ciska in verband met studie. De 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen deze 
wijzigingen ook per mail.  
Op donderdag 9 april vervallen de 
toptalentlessen in verband met de 
paasvieringen.  

Op vrijdag 10 april zijn er geen toptalentlessen 
in verband met Goede Vrijdag. 
Op maandag 13 april zijn er geen 
toptalentlessen in verband met Tweede 
Paasdag.  
De toptalentlessen van donderdag 16 april 
komen te vervallen in verband met de 
eindtoetsen (IEP en CITO) van groep 8.  
De toptalentlessen van vrijdag 17 april komen 
te vervallen in verband met de Koningsspelen. 
 

Ouderavond toptalent 

Op 22 januari jl. was onze jaarlijkse ouderavond 
van ´tjong®talent. De aanwezige ouders 
werden op de hoogte gebracht van de 
werkwijze in de toptalentklassen. Daarnaast 
werd input gevraagd van de ouders over de 
ondersteuning op klas-, school- en 
bestuursniveau. Het informatieve gedeelte 
werd verzorgd door Froukje Mulder. Zij is 
werkzaam bij de Stipe (ondersteuningsteam 
primair onderwijs Zuid-Oost Friesland) in 
Beetsterzwaag.  De avond werd door de 

aanwezigen als zeer zinvol ervaren. We willen 
de ouders graag bedanken voor het 
meedenken, zodat we het onderwijs nog beter 
kunnen laten aansluiten bij het kind. 

Vraagbaak 

Vraag van een IB’er: hoe verloopt de 
aanmeldprocedure?  
 
Wanneer de leerkracht een meer- of 
hoogbegaafde leerling signaleert, gaat hij met 
de IB’er van de school in gesprek. Wellicht is de 
leerling opgevallen naar aanleiding van de SIDI, 
die jaarlijks wordt afgenomen om meer- en 
hoogbegaafdheid te signaleren. Leerkracht en 
IB’er bespreken de resultaten en het gedrag 
van de leerling. Indien zij de leerling willen 
aanmelden, bespreken zij dit met de 
ouder(s)/verzorger(s). Wanneer de 
ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan, zullen zij 
het oudergedeelte van SIDI invullen. 
Aanmelding vindt plaats doordat de IB’er de 
CITO-resultaten en de SIDI-formulieren van 
leerkracht en ouder(s)/verzorger(s) (en wellicht 
van de leerling zelf) mailt naar Bernard 
Winsemius (b.winsemius@tjongerwerven.nl).  
 
 
 
 

mailto:b.winsemius@tjongerwerven.nl
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Vraag van een leerkracht: hoe verloopt de 
procedure verder, na het opsturen van de 
gegevens? 
 
Bernard Winsemius deelt de gegevens met 
‘tjong®talentteam. Zij kijken in welke groep de 
leerling zou passen en nemen contact op met 
leerkracht en IB’er voor het plannen van een 
gesprek. Bij het gesprek wordt een stappenplan 
met vragen gebruikt. Tijdens dit gesprek komt 
onder andere aan bod waarin de leerling 
ondersteuning zou moeten krijgen. Aan het 
einde van het gesprek wordt besloten of de 
leerling (voorlopig) geplaatst wordt en zo ja, in 
welke groep. De leerkracht communiceert dit 
met de ouder(s)/verzorger(s). Van de 
toptalentleerkracht ontvangen de 
ouder(s)/verzorger(s) de informatiefolder over 
toptalent. 
 
NB: nieuwe toptalentleerlingen kunnen vier 
keer per schooljaar starten, namelijk na de 
zomer-, de herfst-, de kerst- en de 
voorjaarsvakantie. 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. 

Belangrijke data:  

Maandag 24 februari 2020: start blok 4 
toptalent. 
Woensdag 4 maart: geen toptalent in verband 
met schoolbezoek. 
Maandag 9 maart: groep juf Gerrie vervalt. Zij 
vervangt juf Ciska. 
Maandag 23 maart: groep meester Bouke 
vervalt. Hij vervangt juf Ciska 
Maandag 6 april 2020: groep juf Ciska vervalt in 
verband met studie. 
Donderdag 9 april 2020: geen toptalent in 
verband met paasvieringen.  
Vrijdag 10 april 2020: geen toptalent in verband 
met Goede Vrijdag. 
Maandag 13 april 2020: geen toptalent in 
verband met Tweede Paasdag.  
Donderdag 16 april 2020: geen toptalent in 
verband met eindtoets groep 8. 
Vrijdag 17 april 2020: geen toptalent in verband 
met Koningsspelen. 
Woensdag 15 april 2020: einde blok 4 toptalent. 
Maandag 11 mei 2020: start blok 5 toptalent. 
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