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MISSIE & VISIE   

    

Binnen het voltijds-begaafden-onderwijs (VBO) geven wij begaafde leerlingen een plek met 

gelijken waarin ze zij zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien in hun zelfbeeld en 

zelfvertrouwen. Wij streven ernaar dat zij zich ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige 

leerlingen die door zelfinzicht en leervaardigheden hun ontwikkel potentieel succesvol 

kunnen inzetten.    

  

In het reguliere onderwijs ervaren sommige begaafde kinderen onvoldoende ondersteuning, 

aanbod en herkenning door leerkrachten, en aansluiting bij klasgenoten. Begaafde 

leerlingen hebben het recht zich volledig te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en 

gelukkige mensen, daarom bieden wij rijk en uitdagend onderwijs aan, waarin zij zich erkent 

en veilig voelen. Daarin werken wij ook aan vaardigheden en basiskennis zodat de 

leerlingen voorbereid zijn voor het voortgezet onderwijs. Wij leggen extra nadruk op het 

ontwikkelen van de executieve vaardigheden die deze doelgroep nodig heeft.   

  

AANPAK   

Wij bieden de leerlingen de basisschoolstof compact aan, omdat het begaafde kind 

herhaling in mindere mate nodig heeft. De leerlingen krijgen de leerstof aangeboden via de 

denkmethoden Top-Down. Het onderwijs is gericht op verrijking, verdieping en verbreding 

om de kinderen uit te blijven dagen en hun abstract, complex en creatief denken te 

stimuleren. Het krijgen van voldoening in alle drie basisbehoeften ( Ryan en Deci, 1994) 

autonomie, relatie en competentie zijn nodig om tot intrinsieke motovatie te komen.  

  

Een goede relatie tussen leerkracht en leerling is belangrijk, omdat begaafde leerlingen het 

nodig hebben om gezien te worden door leerkrachten. Wij helpen de leerlingen bij het 

ontwikkelen van een positieve, leergierige mindset, waarbij de leerkracht als rolmodel 

functioneert. De ouder, als pedagogische partner, ondersteunt de leerkracht bij het begrijpen 

van het kind en achterhalen van de onderwijs- en welzijnsbehoeften van het kind. Wij 

werken samen met kind, leerkracht en ouder (de drie-eenheid), om samen het kind te 

begeleiden en te helpen bij de volgende stappen.   

  

In de middagen wordt thematisch gewerkt, waarbij het thema vanuit verschillende 

vakgebieden wordt benaderd, op het eigen niveau van het kind. Wij werken daarbij aan 

executieve-, metacognitieve- en het onderzoekend -vermogen.    

  

Wij streven naar groepsdoorbroken werken met andere VBO en reguliere groepen, wat wij 

de komende jaren willen gaan verwezenlijken. Hierdoor kunnen wij ten eerste goed 

aansluiten bij de persoonlijke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Daarnaast zien 

contact tussen de reguliere en VBO groepen als belangrijk met het oog op samen leven, 

samen werken en om kunnen gaan met diversiteit.   

  



 

 

Op onze scholen werken leerkrachten, vak experts, HB-specialisten en IB-ers nauw samen. 

Samen wordt het proces van signaleren, begeleiden en evalueren van leerroutes en 

vorderingen en het welbevinden van onze begaafde leerlingen gewaarborgd. Beide teams 

streven ernaar om met elkaar continu het onderwijs en onze kennis te ontwikkelen.  

 


