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Voorwoord
‘Ik weet wie ik ben, wat ik wil en hoe ik hier
uiting aan kan geven. Ik geef aan wat ik van
anderen nodig heb en volg mijn passies en
interesses.’ Oprecht hoop ik dat de
leerlingen dit zullen zeggen na het volgen
van ‘tjong®talent. Daarom ben ik verheugd
dat De Tjongerwerven CPO blijft inzetten
op het talent van leerlingen.
‘Talent over de gehele linie bedienen,
uitgaan van de intrinsieke motivatie en
zorgen voor ontwikkeling in
vaardigheden’
In het schooljaar 2018-2019 zullen er een
aantal zaken wijzigen. Mijn rol als
coördinator
Talentontwikkeling
en
Hoogbegaafdheid zal meer plaatsvinden op
de scholen, omdat we zien dat er nog
stappen nodig zijn om talentonderwijs nog
effectiever vorm te geven. Daarnaast
wordt ons talentteam versterkt door
meester Frank. Wat niet zal veranderen is
de
kracht
van
‘tjong®talent:
Talentontwikkeling in de breedste zin van
woord. Talent over de gehele linie
bedienen, uitgaan van de intrinsieke
motivatie en zorgen voor ontwikkeling in
vaardigheden.
Als ik terugkijk op het afgelopen schooljaar
dan denk ik aan de scholen die ik mocht
begeleiden met ‘tjong®talent. Zij willen
talentonderwijs perfectioneren en daar
met passie hun bijdrage aan leveren. Een
ander hoogtepunt is mijn bijdrage, namens
De Tjongerwerven CPO, in De Meester de
Baas. Dit is een game-based methodiek
voor
de
professionalisering
van
leerkrachten in de omgang met
hoogbegaafde leerlingen. Een belangrijke
ontwikkeling om ook de meer- en

hoogbegaafde leerlingen een passend
aanbod te geven in de scholen. Naast de
gemotiveerde leerlingen wil ik ook de inzet
van ouders bedanken. Samenwerking geeft
energie!
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van
dit schooljaar. Namens het talentteam
wens ik u veel leesplezier en alvast een
zonnige vakantie toe. Graag zie ik u weer in
het talentvolle schooljaar 2018-2019.
Bouke van der Meulen
Specialist Excellent leren en
hoogbegaafdheid
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Afsluiting blok ‘Animalis’
De toptalentleerlingen hebben het blok
‘Animalis’ afgesloten door hun leervraag en
eindproduct te presenteren aan hun
ouder(s)/verzorger(s). Wat een diverse
presentatievormen passeerden de revue.
Van gerechten tot websites, van
bordspellen tot maquettes, de toptalenten
maakten van dit blok ook weer een feest.

Nieuw blok toptalenten
Blok 1 van het nieuwe schooljaar start op
maandag 10 september aanstaande en zal
duren t/m vrijdag 12 oktober 2018.
Het wordt een leerzaam blok met als
thema: ‘Deltaplan’.
Formatie
Baukje van Mook - Duinstra zal komend
schooljaar haar werkzaamheden op CBS De
Mandebrink in Appelscha voortzetten.
Naast het lesgeven aan een groep heeft ze
ook ruimte gekregen om 'tjong®talent en
HB verder vorm te geven op deze school.
Frank van der Werf zal haar taken
bij 'tjong®talent overnemen.
Introductie nieuwe talentleerkracht
Ik ben Frank van der Werf, 28 jaar oud en
woonachtig te Emmeloord.
Sinds 2013 sta ik voor de klas. In de
afgelopen jaren heb ik bijna altijd in de
bovenbouw lesgegeven. Ik was werkzaam
op de Wijbrandischool in Oudehorne en
de Adelaar in Wolvega. Hier heb ik hele
leerzame en mooie jaren gehad. Het is voor
mij een mooie stap en een hele mooie
uitdaging om komend schooljaar binnen de
Tjongerwerven als talentleerkracht te
gaan werken.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met
voetbal. Ik ben voetbaltrainer bij de JO19
van SC Emmeloord, keeper bij SC
Emmeloord 1 en 2. Verder hou ik van
reizen, steden bezoeken, dagjes weg, veel
leren over de cultuur van een land/gebied
en van het mooie weer genieten. Ik ben
een buitenmens en hou dan ook veel van
de natuur. Natuurlijk zullen jullie mij beter
leren kennen in de komende maanden!
Voor vragen, kom gerust binnenlopen op
één van de locaties waar ik werkzaam zal
zijn.

Opleidingen/ uitval lessen
Ciska Tillema en Lina Tuinstra gaan volgend
schooljaar aan de slag met de basiscursus
coachen. Coachen betekent niet een
emmer volgooien met adviezen, maar een
vuurtje aansteken. Ciska en Lina hopen te
leren hoe ze het vuur in toptalenten en
collega’s kunnen doen ontbranden om tot
nog betere resultaten te komen. In
verband met deze opleiding zullen de
lessen die Ciska en Lina op dinsdagochtend
geven vijf keer verschoven worden naar de
maandagochtend. De lessen van 11
september, 25 september, 9 oktober, 6
november en 11 december worden
respectievelijk verschoven naar 10
september, 24 september, 8 oktober, 5
november en 10 december.
Collega Bouke van der Meulen is inmiddels
gestart met de opleiding beeld begeleiden.
Het doel van deze opleiding is om met
beelden collega-leerkrachten in hun kracht
te zetten en te zorgen voor ontwikkeling op
het gebied van een eigen doelstelling. De
opleiding zal nog duren tot het najaar van
het volgende jaar.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal hij ook
een andere rol invullen binnen het team
van ‘tjong®talent en de scholen van De
Tjongerwerven CPO. Als coördinator
Talentontwikkeling en Hoogbegaafdheid is
hij voor directeuren het aanspreekpunt
met betrekking tot talentontwikkeling en
hoogbegaafdheid.

Nieuws van de pilotscholen
CBS De Wegwijzer
Dit schooljaar 2017/2018: voor de
Wegwijzer een schooljaar met een nieuwe
directeur en twee nieuwe leerkrachten.
Voor een schoolvak als ‘tjong®talent niet
ideaal, omdat je niet op elkaar ingespeeld
bent, niet weet wat je kunt verwachten en
de focus eerst ergens anders op hebt
liggen. Maar als we terugkijken, hebben we
met de kinderen leuke dingen gedaan!
We hebben er dit jaar voor gekozen om
‘tjong®talent voor groep 4 t/m 8 in de eigen
klassen te houden en de focus te leggen op
de zaakvakken en op competenties die
behaald konden worden. We begonnen het
eerste blok met het thema speelgoed: de
kinderen moesten zelf speelgoed maken of
een spel bedenken. Het tweede blok ging
over ziek zijn, omdat er veel kinderen
indertijd met een griep rondliepen. In het
derde blok stapten de kinderen in een
tijdssluis en leerden over de geschiedenis.
In het laatste blok probeerden de kinderen
‘de bij’ te redden. We kregen bezoek van
een imker en hebben het blok met een
ontdekpad afgesloten.
‘De kinderen en het team hebben veel
geleerd en ook veel plezier gehad in
‘tjong®talent dit jaar’
We zijn nog in ontwikkeling wat betreft
‘tjong®talent, maar hebben dit jaar hele
mooie dingen gezien en gedaan. We
hebben een vooruitgang gezien bij de
kinderen
in
de
competenties
samenwerken, grensverleggend denken en
presenteren.
De kinderen en het team hebben veel
geleerd en ook veel plezier gehad in
‘tjong®talent dit jaar. Volgend jaar gaan we
er weer met veel enthousiasme tegenaan.
En misschien wel weer op een iets andere
manier!
Rika Renkema

CBS De Akker en CBS In de Kring
Alle leerlingen van CBS In de Kring en CBS
De Akker uit Oosterwolde hebben met veel
plezier aan het bijenproject gewerkt. De
leerlingen kregen telkens eerst een stukje
theorie van hun leerkracht en werkten
vervolgens aan onderzoeksvragen.
De kinderen zochten antwoorden op
zelfbedachte vragen als ‘hebben bijen
emoties?’ en ‘waarom gaan bijen dood als
ze steken?’. Deze onderzoeksvragen
werden verwerkt tot een informatiefolder,
powerpoint of een ander eindproduct en
gepresenteerd aan hun medeleerlingen.
Bij CBS In de Kring werd het project
afgesloten met het doepad. Ook de
leerlingen van CBS De Akker deden allen
het doepad. De kleuters werden geholpen
door kinderen uit groep 8. De leerlingen
waren vooral enthousiast over de
opdrachten waarbij ze zelf mochten
onderzoeken, door bijvoorbeeld op zoek te
gaan naar diertjes of honing te proeven.
‘Van lippenbalsem van bijenwas maken
tot diertjes determineren, allerlei leuke
en leerzame activiteiten kwamen aan
bod'
Tevens gaf Joke la Roi, oud-leerkracht en
IVN-gids in spé, bij CBS De Akker gastlessen
over bijen. Zij deed allerlei activiteiten met
de leerlingen. Van lippenbalsem van
bijenwas maken tot diertjes determineren,
allerlei leuke en leerzame activiteiten
kwamen aan bod.
De leerlingen uit groep 1/2 van CBS In de
Kring kregen een gastles van imker Wietske
Kerkstra. Zij vertelde over hoe bijen honing
maken, welke kleding een imker draagt, et
cetera. Blijkbaar was ze erg volledig, want
een 6-jarig jongetje merkte op “nu weten

we alles over bijen en kunnen we wel naar
het volgende thema gaan!”.
Ciska Tillema

Leerlingen uit groep 4/5 van CBS De Akker bij
de gastles van Joke la Roi.

Onderzoeksvragen van groep 7/8 van CBS In
de Kring.

De leerlingen uit groep 7/8 van CBS In de Kring
werken aan hun informatiefolder waarin het
antwoord op hun onderzoeksvraag komt te
staan.

CBS de Adelaar
Het afgelopen schooljaar hebben we op
onze school volop gewerkt aan de
ontwikkeling van onze talentvolle
leerlingen.
Binnen het aanbod van 'tjong®talent was er
een ruime keus om zo ook ieder kind de
gelegenheid te geven zijn talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.
De leerlingen konden o.a. kiezen uit:
politiek, sport, ict en voeding.

De lessen van 'tjong®talent begonnen altijd
met een stuk theorie, daarna kregen de
leerlingen de gelegenheid om zoveel
mogelijk zelf te ontdekken en te
ondernemen.
De leerkrachten volgden vanaf de ‘zijlijn’
het proces en begeleiden/stuurden waar
nodig bij. Bij elk nieuw blok formuleerden
de leerlingen hun individuele leerdoel(en).
Deze konden betrekking hebben op het
vergroten van kennis, maar ook gericht zijn
op het eigen maken van vaardigheden met
betrekking
tot
presenteren
of
samenwerken.
Dit schooljaar hebben we ook een enquête
gehouden. Fijn om op deze manier
feedback van de leerlingen zelf te
ontvangen. We kunnen concluderen dat ze
tevreden zijn over het aanbod en de
werkwijze en dat ze veel plezier beleven
aan de lessen van ’tjong®talent.
Inmiddels zijn we bezig met de afsluiting
van het laatste blok. We hebben daarbij
een mooie kans gekregen om onze
talenten ook buiten de school te etaleren.
De groepen dans en tekenen/schilderen
gaan een optreden geven en exposeren in
Cultureel Hoofddorp 2018 van Fryslân, De
Hoeve.
‘tjong®talent heeft inmiddels een vaste
plek binnen ons onderwijs gekregen.
We zijn dan ook alweer druk met
brainstormen en plannen maken voor het
komende schooljaar.
Lammy van der Meer

Locatiewijziging
Vanaf het schooljaar 2018-2019 vinden de
lessen van ‘tjong®talent (in de regio
Heerenveen) plaats op CBS Meester S.
Wijbrandischool in Oudehorne. De lessen
zullen vanaf volgend schooljaar niet meer
plaatsvinden op CBS De Pream in De Knipe
in verband met het sluiten van deze locatie.

Chromebooks
In het nieuwe schooljaar gebruiken de
leerlingen op de scholen van De
Tjongerwerven CPO Chromebooks. Deze
moeten opgeladen worden meegenomen
van de school naar de toptalentlessen.
Wellicht kunt u hier rekening mee houden.
Scholen en ICT-coördinatoren zijn eerder al
op de hoogte gesteld van deze regelgeving.
Voor vragen kunt u terecht op uw eigen
school.

✓

AVG-wet

✓

In verband met de nieuwe regelgeving
omtrent privacy is besloten dat ons
fotoboek is afgeschermd met een
wachtwoord. Het wachtwoord kunt u
opvragen bij de toptalentleerkracht van uw
kind. Wilt u niet dat foto’s van uw kind op
de afgeschermde website geplaatst
worden, geef dit dan door aan de
toptalentleerkracht van uw kind.
Handige weetjes…

✓

✓

✓

✓

✓

✓ Algemene vragen, wijzigingen en/of
opmerkingen m.b.t. ‘tjong®talent kunt
u kwijt op de school van uw kind. In
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 Paadwizer
CBS In de Kring
SWS De Nijewier
Agenda:
10 september 2018
12 oktober 2018
29 oktober 2018

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 informatiefolder.
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.

Plaats
Wolvega
Oosterwolde
Appelscha
Oudehorne

Telefoonnummer
0561-613817
0516-512624
0516-432355
0513-542300

Haulerwijk
Wolvega
Waskemeer
Oosterwolde
Tjalleberd

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

Ochtendtijden
8.30 – 12.00
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
12.30 – 14.15

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 – 14.00

Bijzonderheden:
Start blok 1 'tjong®talent
Einde blok 1 ‘tjong®talent
Start blok 2 ‘tjong®talent

Contactpersoon ‘tjong®talent per school:
Voor vragen over ‘tjong®talent inzake de toptalentklassen kunt u terecht bij de IB-er op uw eigen
school. Overige vragen kunt u kwijt bij onderstaande contactpersoon:
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 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
Linda de Boer
Lisette Feenstra

Mail: cpo@tjongerwerven.nl

Internet: www.tjongertalent.nl

