Ook dit jaar zal het Beatrix College weer de mogelijkheid bieden om deel te kunnen nemen
aan Talentum. Talentum is een verrijkingsklas voor talentvolle leerlingen van de basisschool
uit groep 8. Zij komen 10 woensdagochtenden les volgen op het Beatrix College. We streven
naar een groepsgrootte van ongeveer 20 leerlingen.
Het Beatrix College heeft vanaf schooljaar (2010-2011) expertise opgebouwd in het
begeleiden van een (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast hebben we de verrijkingsklas
Talentum opgezet. Na de evaluatie van de succesvolle pilotfase kwam duidelijk naar voren
dat deze begeleiding voorzag in een behoefte. Het betekende veel voor de leerlingen in
voorbereidende zin.
De stap naar het VO en de daarbij benodigde sociale en studievaardigheden komen in het
programma ruimschoots aan bod. Daarnaast vinden we het belangrijk om de lat iets hoger te
leggen. Leerlingen laten excelleren en hen daarin begeleiden en uitdagen, voorkomt
onderpresteren en uitval, heeft dus een preventieve werking en zorgt voor motivatie.
De lesinhoud wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent van het Beatrix College
(Bevoegde specialist hoogbegaafdheid).
Een greep uit het aanbod:
➢ Ontmoetingsplaats voor begaafde leerlingen.
➢ Voorbereiding op het VO
➢ filosoferen, debatteren, Griekse mythologie, kranten en tijdschriften, techniek,
scheikunde, biologie, leren leren, coöperatief samenwerken, rekenkundige
vraagstukken, cultuur en begeleiding (bijvoorbeeld: “Wat doe ik als iets niet goed
gaat?”)
➢ Een kringgesprek waarin geleerd wordt om te luisteren en te praten en op elkaar te
reageren.
Talentum vindt plaats op woensdagochtend van 8.30u tot 12.00u. We kunnen in het
schooljaar 2021-2022 verschillende groepen plaatsen. De eerste groep start op woensdag 3
november en de tweede groep start op 2 februari met de verrijkingslessen. De lessen
worden aangeboden in gebouw C van het Beatrix College. Ouder(s) / Verzorger(s) zullen
zorg dragen voor vervoer van en naar Talentum. Ongeveer een week voor aanvang
ontvangen ouders en de basisscholen de benodigde informatie.
Wij staan ook dit jaar weer klaar om met veel enthousiasme met de nieuwe groepen aan de
slag te gaan en de leerlingen op deze manier de kans te bieden om zichzelf verder te
ontwikkelen!
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Susette Schipperen:
sschipperen@beatrixcollege.nl

