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Op www.tjongertalent.nl kunt u de filmpjes van
Missie Mol 2.0 terugzien.

Voorwoord

Inhoud

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar
gaan we natuurlijk in op het zojuist afgesloten
blok Missie Mol 2.0. Ook het nieuwe thema
komt aan bod. Door uitspraken als “de
toptalentdag vind ik de leukste dag van de
week, dan hebben we toptalent én
´tjong®talent!”, weten we hoe zinvol deze
momenten voor de leerlingen zijn en gaan we
door met onze missie.
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Diverse scholen zijn alweer enthousiast gestart
met ‘tjong®talent. In deze nieuwsbrief kunt u
lezen hoe de diverse scholen invulling geven
aan ‘tjong®talent. Prachtig dat door deze
initiatieven
de
leerlingen
van
De
Tjongerwerven CPO de kans krijgen om te
ontdekken waar zij goed in zijn en de
mogelijkheid krijgen om deze talenten verder
te ontwikkelen.

In september en
oktober
zijn
de
toptalentleerlingen
bezig geweest met
Missie Mol 2.0. Elke
week werden er
weer
punten
verdiend voor het uitstekend uitvoeren van
uitdagende opdrachten. Ook werd er gespeurd
naar een woord en natuurlijk naar de mol. In de
laatste les volgde de onthulling per locatie en
kregen de toptalentleerlingen een gastles van
een heuse mollenvanger.

Veel leesplezier en een prettige herfstvakantie
gewenst!
‘tjong®talentteam
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Afsluiting Missie Mol 2.0

Nieuw blok ‘Duurzaam 2050’
Het nieuwe toptalentblok zal starten op
maandag 28 oktober en eindigen op vrijdag 13
december.
In
dit
blok
gaan
de
toptalentleerlingen ideeën bedenken voor
wonen, verplaatsen en produceren in 2050. De
ideeën zullen worden ingestuurd en wie weet
mogen enkele leerlingen wel deelnemen aan
de landelijke finale.
In de week van maandag 9 t/m vrijdag 13
december bent u van harte welkom om de
presentaties in de toptalentklas van uw kind bij
te wonen. U ontvangt per mail een uitnodiging
van de toptalentleerkracht van uw kind.

Herstel juf Lina
Heel enthousiast ben ik het nieuwe schooljaar
begonnen met lesgeven in de toptalentklassen.
Het was iets te enthousiast, want het herstel
van mij ging achteruit. Gelukkig was meester
Bouke beschikbaar en geeft hij voorlopig les
aan de toptalentklassen. Ondertussen ben ik
enkele uurtjes buiten de klas met kinderen aan
het werk. Ik hoop dat mijn herstel gauw weer
de goede kant op gaat en ik langzaam aan meer
uren op de scholen kan zijn om uiteindelijk

weer les te geven aan de toptalenten. Dat is
toch leukste wat er is!
Groeten van juf Lina

Lesuitval
Juf Ciska volgt dit schooljaar de opleiding om
coördinator levenshoudingsgericht onderwijs
te worden. Regelmatig heeft zij op maandag
les. De les van 25 november zal hierdoor komen
te vervallen. De lessen van 28 oktober en 18
november zullen worden overgenomen door
respectievelijk meester Bouke en juf Gerrie. De
ouders van de betreffende leerlingen zullen
ook per mail op de hoogte worden gehouden.
Op maandag 28 oktober heeft de toptalentklas
uit Wolvega geen les in verband met een
studiedag van CBS De Adelaar.
Op woensdag 6 november vindt er een
landelijke onderwijsstaking plaats. Mogelijk
vallen er lessen uit. We houden u op de hoogte.
Op donderdag 5 december vervallen de
toptalentlessen in verband met Sinterklaas.
Zie verder ‘belangrijke data’ onderaan deze
nieuwsbrief.

Ouderavond toptalent
Op woensdag 22 januari 2020 vindt de
jaarlijkse ouderavond voor ouders van
toptalentleerlingen plaats. Deze avond
vindt plaats bij CBS Meester S.
Wijbrandischool in Oudehorne. Natuurlijk
zijn leerkrachten ook van harte welkom!

‘tjong®talentnieuws
In september is CBS De Akker gestart met het
gebruiken van de methode Blink geïntegreerd
in
het
‘tjong®talentonderwijs.
Blink
geïntegreerd combineert aardrijkskunde,
topografie,
geschiedenis,
biologie
en
wetenschap en techniek. Groep 3 en 4 werkten
aan ‘ik en mijn familie’ en gingen op excursie
naar het Kiekhuus en de Oudheidkamer, beiden
in Wolvega. Groep 5 en 6 vergeleken hun
levens met dat van andere kinderen. Groep 7
en 8 gingen op onderzoek uit naar fantastische
families in de wereldgeschiedenis.
CBS In de Kring is in september weer gestart
met ‘tjong®talent. Op deze school wordt
talentonderwijs, waarbij de interesses van de
leerlingen centraal staan, gecombineerd met
het werken aan vaardigheden. Leerlingen die
aan de slag gingen met hun talent, werkten dit
blok aan tekenen en schilderen en aan sport en
spel. Andere leerlingen werkten aan ICT-

vaardigheden, zoals informatievaardigheden
en mediawijsheid.
CBS De Mandebrink startte in september weer
met talentonderwijs in de eigen groep. Groep 1
t/m 8 werkte aan het thema ‘Afrika’. Doordat
er werd gewerkt met opdrachten gericht op
meervoudige
intelligentie
(taalknap,
rekenknap,
beeldknap,
muziekknap,
beweegknap, samenknap, zelfknap en
natuurknap), werd tegemoet gekomen aan
verschil tussen leerlingen. Niet alleen werd er
gedifferentieerd op het gebied van interesses,
de opdrachten verschilden ook in niveau. Bij
CBS De Mandebrink vindt het eerste blok van
het schooljaar in de eigen groep plaats. De rest
van het jaar wordt er groepsoverstijgend
gewerkt aan tien verschillende talentgebieden.
Ook CBS De Adelaar is weer gestart met
‘tjong®talent. Drama, tekenen, techniek en
sport en spel werden dit blok als
talentgebieden aangeboden. Hierbij is er
binnen kaders veel ruimte voor eigen inbreng
van de leerlingen. Bij techniek werd
bijvoorbeeld een dierentuin nagemaakt. De
kinderen kregen een 'bedrag' om een
realistisch plan voor hun dierentuin neer te
zetten. Bij drama werd er een eigen toneelstuk
ontworpen. Bij tekenen waren er diverse
creatieve onderdelen en werd de focus op de
eigen kennis gelegd. Bij sport en spel werden
vele sporten binnen de atletiek onderzocht.
Uiteindelijk maakten de kinderen hierbij een

eigen video, waarin een stappenplan en uitleg
naar voren kwam. Ouders werden uitgenodigd
om de presentaties bij te wonen.

blijven hangen is de weg van de minste
weerstand en wordt helaas vaak gekozen.
Helaas zien we dan dat leerlingen een
toptalentklas verlaten.

CBS Meester S. Wijbrandi en CBS De Paadwizer
starten naar de herfstvakantie weer met
‘tjong®talent. Ook CBS De Wegwijzer, SWS De
Nijewier en BS De Laweij zijn bezig
talentonderwijs te ontwikkelen.

verrijkingswerk nodig hebben in de klas. Soms
is het nog lastig te beoordelen. Er zijn scholen
die bijvoorbeeld een half jaar vooruit toetsen.
Leerlingen die dan nog een I of II score (op de
CITO van begrijpend lezen en rekenen) behalen

b.meulen@tjongerwerven.nl

krijgen dan verrijkingswerk. Dit is goed
mogelijk, maar het kan ook zijn dat je andere
redenen hebt om leerlingen toch te laten
deelnemen aan verrijkingswerk. Denk hierbij
aan zeer gemotiveerde leerlingen. Je kunt dan
bijvoorbeeld een proefperiode afspreken voor
verrijkingswerk. Blijf wel met alle betrokkenen
in gesprek. Leerkrachten kunnen bij vragen
altijd contact met mij opnemen.

Meester Bouke reageert op onderstaande
vragen:

Mijn kind krijgt weinig uitdaging in de gewone
klas. Wat kan ik doen? (ouder)

Waarom vinden sommige leerlingen de
toptalentklas ineens niet meer leuk? (IB-er,
ouder)

Ga in gesprek met de groepsleerkracht.
Mogelijk heeft de leerkracht al heel veel
aangepast voor de leerling, maar is dit niet
altijd zichtbaar. Mogelijk kan een IB-er
aanschuiven om te ondersteunen in het
gesprek. Als toptalentleerkracht kunnen wij
hierin ook ondersteunen. Alles verloopt in
overleg met de school.

Vraagbaak
Ook een vraag? Mail:

Uiteraard kan het voorkomen dat de lessen van
toptalent minder leuk worden, omdat wij
leerlingen ook aanspreken op minder
ontwikkelde vaardigheden. Dit is meestal een
gevoelig punt, maar een belangrijke in de
ontwikkeling.
We willen dat kinderen buiten hun
comfortzone komen en dat is altijd een route
van weerstand. Juist buiten je comfortzone
kom je mijn inziens tot leren. In de comfortzone

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn
waarom een verrijkingsklas ineens minder leuk
is voor leerlingen. Dat de verrijkingsklas
bijvoorbeeld gelijktijdig valt met gym of andere
leuke activiteiten op school. Kom je dit op
school ook tegen? Neem contact op met de
toptalentleerkracht. We gaan dan kijken wat
passend is voor de leerling.
Wanneer laat ik leerlingen werken aan
verrijkingswerk? (leerkracht groep 6)
Meestal is er al goed zicht welke leerlingen een
ontwikkelingsvoorsprong
hebben
en

In de volgende editie meer vragen. Heeft u ook
een vraag inzake meer- en hoogbegaafdheid?
Mail het gerust!

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 datums:

Maandag 28 oktober 2019: start blok 2
toptalent.
Maandag 28 oktober 2019: juf Ciska studie.
Meester Bouke vervangt.
Maandag 28 oktober 2019: les Wolvega vervalt
in verband met studiedag CBS De Adelaar.
Woensdag 6 november 2019: landelijke
onderwijsstaking. Mogelijk lesuitval.
Maandag 18 november 2019: lesuitval groep
Appelscha. Juf Gerrie vervangt juf Ciska in
Oosterwolde in verband met studie.
Maandag 25 november 2019: groep juf Ciska
vervalt in verband met studie.
Donderdag 5 december 2019: geen
toptalentlessen in verband met Sinterklaas.
Maandag 9 t/m 13 december: presentaties
toptalentklassen. U bent van harte welkom!
Vrijdag 13 december: einde blok 2 toptalent.
Maandag 6 januari 2020: start blok 3 toptalent.

