
STAPPEN  OM  TE  BEPALEN  OF  EEN
LEERLING  SNELLER  DE  STOF  KAN

DOORLOPEN

Observeer leerlingen goed in de klas en noteer
wat je opvalt.
Hoogbegaafde kleuters weten vaak veel  over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Dit is meestal op school niet zichtbaar, omdat ze zich zo
aanpassen dat ze niet durven te vertellen wat ze weten. Vraag het
daarom aan de ouders! Zij kunnen vertellen hoe de ontwikkeling tot nu
toe is verlopen.

Hoe signaleer je hoogbegaafde leerlingen die
slecht scoren op (cito-) toetsen?
Probeer een compleet beeld te krijgen door niet alleen te toetsen, maar
ook gesprekken met de ouders en de leerling te voeren. Uit deze
gesprekken kun je al veel halen:

Hoe is de leerling thuis? Welke interesses heeft hij nu en welke interesses
heeft hij gehad? Is het gedrag van de leerling thuis veranderd? Hoor je van
de ouders dat de leerling thuis veel wil weten, vragen stelt óf over feitelijke
kennis óf over menselijke interacties, filosofische vragen e.d.?

Je bent eigenlijk op zoek naar alles wat afwijkt van de norm. Een
hoogbegaafde leerling kan bijvoorbeeld thuis films kijken die niet voor zijn
leeftijd bedoeld zijn, hij kan geïnteresseerd zijn in geschiedenis of delen
van de geschiedenis en daar veel vragen over stellen, hij kan
geïnteresseerd zijn in sciencefiction- of fantasiefilms en vervolgens ‘goed
en kwaad’ proberen te vergelijken met het echte leven, het kind kan
diepgaande interesses hebben en langer zijn aandacht bij die interesses
houden dan een gemiddeld kind.



Durf de sheet ‘Onderwijs- aanpassing voor
leerlingen die D/E scoren’ te gebruiken.
Je zult merken, dat het werkt. Geef daarbij niet op bij de eerste mislukking.
Een leerling heeft tijd nodig om zijn gedrag te wijzigen, om vaardigheden
aan te leren en om kleine successen te ervaren waardoor hij verder durft te
gaan.

Leerlingen die sociaal voorlopen, hoeven niet
hoog te scoren bij de (cito-) toetsen.

Vervolgstappen
Kijk naar de sheet ‘Persoonlijk leerplan voor hoogbegaafde leerlingen’ en
de publicatie ‘Hoogbegaafde kinderen versnellen niet’.

Gesprekken met ouders zijn heel waardevol.
Als een kleuter bijvoorbeeld thuis met lange volzinnen sprak en moeilijke
woorden gebruikte en bij het op school komen ineens anders praat (veel
eenvoudiger), kan dat een teken van aanpassing zijn. Dit merken de
leerkrachten niet, want ze kennen het kind niet uit de periode voor het op
school kwam. De vergelijkingen van hoe het kind op school is en hoe het
thuis is of was, zijn heel waardevol en moeten door de leerkracht serieus
genomen worden. Veel hoogbegaafde kinderen zijn thuis brutaal en
agressief zodra ze op school starten, terwijl ze dat voorheen niet waren.
Op school zijn ze dan poeslief en voorbeeldig. Dit gedrag betekent niet
dat er thuis te weinig grenzen worden aangegeven, dit gedrag betekent
juist dat het kind thuis – waar het zich veilig voelt – zijn frustraties van
school laat zien.

Raadpleeg bij twijfel een ervaren specialist hoogbegaafdheid.

Deze leerlingen worden belemmerd in het laten zien van hun potentie op
andere, meetbare cognitieve gebieden. Zij zijn zo gevoelig voor de
omgeving en de ‘ruis’ die deze bij hen veroorzaakt, dat ze niet goed leren.
Als daarbij ook de stof bottom-up uitgelegd wordt in plaats van top-down,
zijn ze al snel de weg kwijt en weten ze niet wat de leerkracht wil vertellen.
Een dubbele handicap, zou je kunnen zeggen. Deze leerlingen zijn gebaat
bij een plaatsing in een hogere groep én bij een korte instructie top-down.


