
Nieuwsbrief 
 

 
Werkgroep comPACT SWV Rijnstreek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ComPACT                                           Juni 2022         
ikwiluitdaging.nl 
 

 

 

Door:   Bertie de Beuze  

Projectleider 

Al voelt het alsof we nog maar net gestart zijn, toch nadert comPACT de laatste fase van het 

project. In maart 2019 werd de subsidie door het ministerie van OCW toegekend.   

Subsidie met als doel een dekkend netwerk te realiseren voor ondersteuningsvragen van 

kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Gelukkig hebben we nog iets meer dan een 

heel schooljaar om alles waar we enthousiast mee bezig zijn verder uit te rollen. 

Zo zijn we volop in gesprek met de kinderopvangorganisaties uit onze regio en werkt comPACT 

samen met de VO-scholen en het samenwerkingsverband MHR over een uitdagend aanbod voor 

basisschoolleerlingen.  Je bent vast op de hoogte van onze comPACT-coaches en van de 

workshops en training die we aanbieden zodat voor iedereen het onderwijs in de eigen praktijk 

kan verbeteren. Ook voor de dubbel-bijzondere leerlingen zijn we op zoek naar mogelijkheden 

om zo thuisnabij mogelijk onderwijs aan te kunnen bieden.  

Zo proberen we in de Rijnstreek voor zo veel mogelijk leerlingen een passend aanbod realiseren. 

Ook het komende schooljaar gaan we weer enthousiast met al deze activiteiten aan de slag! In 

deze nieuwsbrief een inkijkje in de activiteiten en, heel belangrijk voor ieders eigen planning, een 

overzicht van de scholingsmogelijkheden in het nieuwe schooljaar.  

 

Veel leesplezier. En alvast een fijne zomer! 

 

LeesTip 

Zorg voor een overdracht vóórdat de school weer begint …. 

Een van de vele tips en informatieve ideeën uit het artikel van Veronique Swillens.  

Veronique is specialist hoogbegaafdheid en schreef een interessant artikel voor de website 

Sterk in hoogbegaafdheid. In onze nieuwsbrief de link naar de website en het artikel.    

https://www.sterkinhoogbegaafdheid.nl/een-hoogbegaafd-kind-in-groep-3-wat-nu/ 

http://www.swvrijnstreek.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sterkinhoogbegaafdheid.nl%2Feen-hoogbegaafd-kind-in-groep-3-wat-nu%2F&data=05%7C01%7Cc.voets%40swvrijnstreek.nl%7Cecd30f250df94dce1b7e08da49316d1a%7Cc024b21d222a44e780639382e139daa2%7C1%7C0%7C637902773893532552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gpSgebKPxOevLkvbQpmcI3RuLXVU%2F6iSE5mqVPvwgV8%3D&reserved=0
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Scholingsaanbod 

De projectgroep comPACT is dus ontstaan naar aanleiding van de wens van de besturen en 

scholen, het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen met elkaar op en aan te pakken.  

In dat kader heeft comPACT de afgelopen drie jaar (ook) workshops en trainingen georganiseerd. 

De reacties daarop waren steeds zeer positief.  

Voor de komende tijd willen we een vastere volgorde gaan hanteren, zodat er bij het opstellen 

van de eigen doelen of doelen van de scholen geanticipeerd kan worden op een te verwachten 

aanbod.  

We bieden vanaf nu elk jaar een training. Een training bestaat uit meerdere informatieve 

bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp. Het ene jaar is het een onderwerp dat valt onder de 

basisondersteuning en het andere jaar onder de extra ondersteuning. Tijdens elk schooljaar zijn 

er 2 workshops van Cora Hansen, deze workshops zijn vaak heel praktisch van aard. Aanvullend 

daarop zijn er workshops die we aanbieden omdat we merken dat het onderwerp interessant is, 

of omdat we een leuke tip gekregen hebben.   

Rekening houdend met alle drukke agenda’s geven we alvast een overzicht van het aanbod dat 

we willen realiseren. Deze informatie vind je ook op website  https://ikwiluitdaging.nl/  
Najaar 2022: 
Intervisie  20 september 2022  

15.45 uur  
 

Caroline Voets  

Workshop (hoog)begaafde leerling van 
peuter tot volwassene   
 

5 oktober 2022          
15.00- 1700 uur 

Els Hegemans  
 

Workshop Denksleutels (gr. 1-8) 22 november 2022   
15.45-17.15 uur  

Cora Hansen  

Voorjaar 2023: 
Workshop Schoolbeleid HB  IB/Dir. Ochtend  

 februari 2023  
 

Bertie en Marije   

Training Growth Mindset  informatie volgt  
 

 

Workshop Reken-tekeningen 7 maart 2023          
 15.45-17.15 uur 

Cora Hansen  

Najaar 2023: 
Training “Wat is HB” basiskennis informatie volgt  

 
 

 
  

            

                                
   
  

http://www.swvrijnstreek.nl/
https://ikwiluitdaging.nl/
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Mijn werk als comPACT-coach 

 
 Het mooie van het werken als comPACT-coach vind ik dat ik op  

verschillende scholen kom en verschillende mensen spreek.  

Op iedere school heeft men (de directie, de ib-er, de leerkracht en  

de onderwijsassistent) de intentie om goed onderwijs te geven.  

En ik mag daar een bijdrage aanleveren!  

Het mooie is dat het op elke school hetzelfde is: kinderen, lokaal, leerkracht enzovoorts. Maar tegelijkertijd is 

elke school anders: anderen kinderen, andere lokalen, andere leerkrachten enzovoorts. Dat maakt het voor 

mij als comPACT-coach heel interessant: iedere school heeft zijn eigen vragen en behoeften. En dus voor mij 

andere antwoorden en tips. 

Zo ben ik met een onderbouwteam bezig geweest met het ontwerpen van een ontdekeiland (onderzoekend 

leren) en heb ik meegedacht met een leerkracht hoe, wat en wanneer de extra ondersteuning voor de slimme 

leerlingen kon plaatsvinden. Ook denk ik met ib-ers mee over de intake van startende kleuters, het signaleren 

binnen de school of wat de rode draad is rondom compacten en verrijken.  

Regelmatig geef ik aan (delen van) teams over dat laatste onderwerp uitleg. 

 

Graag geef ik, namens de leerlingen, een compliment aan iedere onderwijsassistent, leerkracht, ib-er, hb-

specialist en directeur die in de afgelopen periode een stap heeft gemaakt in het (nog) beter maken van het 

onderwijsaanbod.  

Misschien heb je de denksleutels (her)ontdekt.  

Misschien ben je met rekenen goed op weg om te compacten. 

Misschien lukt het begeleiden bij de verrijkingsopdrachten.  

Misschien heb je net die nieuwe intake verbeterd of…. 

Misschien heb je een mooi plan bedacht om met je team meer- en hoogbegaafdheid op de kaart te zetten….  

Het draagt allemaal bij aan een passender aanbod en toch maar mooi! 

http://www.swvrijnstreek.nl/
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Marije van Onna   

 

http://www.swvrijnstreek.nl/

