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Bertie de Beuze – projectleider comPACT  

Voorwoord 

In deze donkere en ongetwijfeld ook drukke dagen voor Kerst sturen we jullie de eerste nieuwsbrief 

van dit schooljaar.  

In de afgelopen periode heeft het gebruist van activiteiten. Zo heeft de projectgroep zich gebogen 

over de vraag “wat mag verwacht worden van de basisondersteuning op de scholen t.a.v. meer- en 

hoogbegaafdheid” en zal er binnen de besturen een enquête uitgaan om te onderzoeken hoever de 

scholen zijn en wat er nog nodig is. In de artikelen hieronder lees je daar, ook voor jouw bestuur, meer 

over.  

 

Er zijn mooie workshops en cursussen geweest. Zo zijn veel pedagogisch coaches van de 

kinderopvang geschoold in het signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het 

belang van een goede overdracht in deze. In het blog van Cora vertelt ze meer over signaleren aan 

de poort binnen het basisonderwijs.  Er is een workshop geweest over denksleutels en over de 

(hoog)begaafde leerling van peuter tot volwassene...  Met name deze laatste is zeer goed bezocht! 

Het project ComPACT gaat zijn laatste fase in... Formele einddatum is einde schooljaar 2022-2023, 

maar omdat in veel regio’s vertraging opgelopen is door Corona, is er een mogelijkheid om de 

activiteiten nog over een iets langere tijd uit te spreiden. De projectgroep heeft een voorstel gedaan 

aan de besturen om een zachte overgang te maken naar de na-subsidieperiode, waarbij aandacht 

moet zijn voor de borging van alles wat ontwikkeld is. 

Heb jij trouwens onlangs onze website nog een keer bezocht? Ook daar bruist het van de activiteiten. 

Dus ga snel eens kijken of er interessante informatie voor jou bij staat! 

Ik wens, namens allen die bij comPACT betrokken zijn, iedereen een goede kerstperiode! En hopelijk 

tot ziens bij een van de interessante activiteiten in het nieuwe jaar. Want er komt nog veel meer.... 

  

 

 
 

 

http://www.swvrijnstreek.nl/
http://www.ikwiluitdaging.nl/


Nieuwsbrief 
 

 
Werkgroep comPACT SWV Rijnstreek 

Agenda 

 

 
 

We starten binnenkort weer met een 

intervisiegroep. Wil je sparren met collega’s over 

HB in de klas, plusklas, als IB-er etc. Stuur een mail 

naar info@ikwiluitdaging.nl   

 

Workshop Rekentekenen 

7 maart 2023 

Meer Informatie 

 

Training Mindset  

#1 op 30 maart 2023 

#2 op 20 april 2023 

Meer informatie 

 

Blog – Signaleren aan de Poort 

Als je kinderen wilt signaleren die mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben, begin dan meteen goed: 

bij het intakegesprek met de ouders. Door de juiste vragen te stellen kun je een indruk krijgen van de 

voorschoolse ontwikkeling van het kind. Zowel thuis, als op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit 

noem je ‘signaleren aan de poort’. In februari is er vanuit comPACT een workshop geweest over dit 

onderwerp. Nu een samenvatting online, zodat meer leerkrachten en IBers zich kunnen informeren! 

 

In de blog op de website lees je een aantal belangrijke onderwerpen om te bespreken tijdens een eerste 

oudergesprek. Je kunt ze opnemen in een praatpapier voor jezelf, of toevoegen aan een intake formulier 

voor ouders. 

. 

 

Klik hier voor BLOG 

http://www.swvrijnstreek.nl/
mailto:info@ikwiluitdaging.nl
https://ikwiluitdaging.nl/own_agenda/workshop-rekentekenen/
https://ikwiluitdaging.nl/own_agenda/workshop-rekentekenen/
https://ikwiluitdaging.nl/own_agenda/training-mindset-1/
https://ikwiluitdaging.nl/signalerenaandepoort/
https://ikwiluitdaging.nl/signalerenaandepoort/
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Les ideeën vanuit de comPACT coaches 

Regelmatig plaatsen wij nieuwe les ideeën op de website 

www.ikwiluitdaging.nl. Deze les ideeën zijn breed inzetbaar en 

doen altijd een beroep op het creatief denken van kinderen. 

 

 

 

 

Workshop “Hoogbegaafd van peuter t/m volwassenheid”. 
Op 5 oktober stond de workshop “hoogbegaafd van peuter t/m volwassenheid” gepland en op 29 

november ging deze in de herhaling. Na een presentatie van wetenschaps- en 

ervaringsdeskundigen op het gebied van hoogbegaafde peuters, scholieren en volwassenen (die op 

latere leeftijd soms nog last ondervinden van het niet gezien en gehoord zijn in hun jeugd) werd de 

deelnemers gevraagd mee te denken, naar wat nodig zou zijn nu in het PO, om beter aan de 

behoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Dat leverde mooie ideeën op. Velen spraken de 

wens uit hier mee aan de slag te mogen. 

 

Vanuit de werkgroepen 

Zo vroeg mogelijk Signaleren - KOPO 

Eén van de opdrachten aan de werkgroep comPACT is het zo vroeg mogelijk signaleren van een 

ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen, zodat al direct bij de start op de basisschool het juiste 

aanbod kan worden gegeven en kan worden ingespeeld op de onderwijsbehoeften. Dit ter 

voorkoming van aanpassingsgedrag en onderpresteren. Hiervoor is het belangrijk dat de signalen al 

in de voorschoolse fase opgepakt kunnen worden.  

Lees meer… 

 

 

http://www.swvrijnstreek.nl/
http://www.ikwiluitdaging.nl./
https://ikwiluitdaging.nl/zo-vroeg-mogelijk-signaleren-kopo/
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Enquête Basisondersteuning - comPACT coaches 

Binnen de besturen hebben de comPACT coaches het initiatief genomen om door middel van een 

enquête een beeld te vormen hoe het ervoor staat wat betreft passend onderwijs aan HB leerlingen. 

De uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld op bestuursniveau binnen het SWV en worden 

gebruikt als evaluatie van comPACT.  

Binnen de kleine besturen en de een-pitters heeft Els Hegemans persoonlijk contact gehad om 

inzicht te krijgen hierin.  

 

 

Fieke Schuilingh heeft samen met Katinka Stieger (OT) binnen Morgenwijzer 

de enquête uitgezet over de basisondersteuning binnen de scholen van 

Morgenwijzer. Deze enquête wordt nu verwerkt en daarna wordt er door de 

comPACT coach contact gezocht met de scholen om af te stemmen wat er 

nog nodig is en waar de comPACT coach mee kan helpen. 

De scholen van WIJ de Venen ontvangen binnenkort de vragenlijst én een 

uitnodiging om kennis te maken met de nieuwe comPACT coach (Anna 

Wagemans). De ingevulde vragenlijst dient dan meteen als leidraad bij het 

eerste gesprek om te bespreken welke ontwikkelingen er gaande zijn op 

de school en wat de comPACT coach daarin kan betekenen. 

 

 

 
Op woensdag 30 november is de enquête 

verstuurd naar alle ib-ers en directeuren met 

vragen over de verschillende niveaus van de 

basisondersteuning voor (hoog) begaafde 

leerlingen binnen de school. De uitkomst van de 

enquête zal worden gebruikt om op hoofdlijnen, 

dus niet per school, een beeld te vormen hoe 

SCOPE ervoor staat wat betreft passend 

onderwijs aan HB leerlingen.  

Als Team Passend Onderwijs van SCOPE 

gebruiken we de uitkomst binnen de scholen 

intern, zodat we weten waar behoefte aan is 

binnen de scholen en we hier zo goed mogelijk bij 

kunnen aansluiten. Dit zou kunnen via 

ondersteuning, arrangementen, aanbod via de 

SCOPE academie en inzet van de comPACT-

coach. We hopen dat de enquête door iedere 

school minimaal een keer wordt ingevuld! 

 

http://www.swvrijnstreek.nl/

