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Verder in dit nummer: 

Voorwoord  

Er is in onderwijsland steeds meer aandacht voor begaafdheid. Al in 2013 trok het 

‘tjong®talentteam door Nederland om te vertellen over ‘tjong®talent: verrijkend onderwijs 

en ruimte om je talent te ontplooien. Afgelopen blok was het wederom verrijken en je talent 

ontwikkelen. We lieten leerlingen meedenken over het stikstofprobleem. Er werden 

praktische, innovatieve en creatieve plannen bedacht. Van een koeienschool tot technische 

oplossingen. Uiteindelijk werden de plannen gepresenteerd aan de jury in het gemeentehuis 

van Ooststellingwerf. Het was weer mooi om te zien dat de kinderen een complexe 

verrijkende opdracht omtoverden tot creatieve uitvoerbare plannen. Mogelijk kan de nieuwe 

minister van Landbouw (Piet Adema) de plannen meenemen, de boer ondersteunen en de 

natuur laten floreren.  

Uiteraard is er nog meer nieuws. Wij wensen u veel leesplezier. 

‘tjong®talentteam 
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Nieuws uit de verrijkingsklassen  

 

 
 
 

 
 
Afgelopen blok hebben de leerlingen van de verrijkingsklassen gewerkt aan het thema ‘Stof tot 
nadenken’. Er werden creatieve oplossingen bedacht voor de stikstofproblematiek. De 
klassenwinnaars presenteerden hun plannen in een heuse finale. Onderstaand een fotoverslag uit 
diverse verrijkingsklassen.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Filosoferen 

Presentatie in de klas 

Leren-leren  

Leerlingen werken aan hun plan 

Inloop spellen 
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Wichtelen 

Ouderavond 

Finale stikstofprobleem 

 

 

 

 

Een oplossing voor het stikstofprobleem en 

kinderen die deze plannen bedenken, kan dat 

wel? 

De leerlingen van de verrijkingsklassen uit 

Oudehorne, Wolvega, Oosterwolde en 

Appelscha kwamen met allerlei plannen om 

stikstof te reduceren. Zo werden robotkoeien 

bedacht, een school voor koeien en nog veel 

meer creatieve ideeën. Na een voorronde in de 

klas was donderdag 13 oktober jl. de grote 

finale in het gemeentehuis van Oosterwolde. 

 

Maar liefst 6 plannen werden gepresenteerd 

aan een vakkundige jury (Paul Sinnige, Auke 

Jan Veenstra, Arjen Nieveen). Uiteindelijk koos 

de jury voor het praktische en haalbare plan 

van Jelte. Hij bedacht ‘buiten wordt binnen’. 

De stalvloer wordt van gras en de plas van de 

koe wordt opgevangen door een buis en 

afgevoerd naar buiten. Zo komt er minder 

ammoniak in de atmosfeer. Ook hield hij 

rekening met de samenstelling van krachtvoer. 

Een doordacht en uitvoerbaar plan, aldus de 

jury. Het plan van Jelte wordt opgestuurd naar 

de minister van landbouw.   

 

 

 

 Nieuw blok 
  
Het nieuwe blok heet ‘Expeditie Space’. In dit 

blok leren de kinderen over de ruimte. Dit 

thema start op maandag 24 oktober en zal 

duren t/m vrijdag 16 december. Het blok start 

met een mooie aftrap. Op zaterdag 29 oktober 

vindt namelijk de ‘nacht van de nacht’ plaats, 

waarbij allerlei activiteiten in het donker 

georganiseerd worden. 

 

 

Tijdens het tweede blok gaan de leerlingen van 

de verrijkingsklas ook wichtelen. Wat is 

wichtelen? Wichtelen is een traditie uit 

Scandinavië. Bij wichtelen doe je iets liefs voor 

iemand, als lichtpuntje in een donkere tijd. In 

de verrijkingsklas worden tijdens de eerste les 

van het blok lootjes getrokken. Gedurende de 

volgende lessen doet de leerling stiekem iets 

liefs voor zijn of haar lootje. Denk aan een 

tekening, briefje of gekregen snoepje stiekem 

in de tas of jaszak van het lootje doen. Elke les 

wordt er in elk geval gewichteld voor het 

lootje, maar wichtelen voor andere leerlingen 

en leerkrachten mag natuurlijk ook. Het is niet 

de bedoeling dat wichtelen (veel) geld kost. 

Het gebaar van iemand zien en iets voor 

iemand doen zonder daar wat voor terug te 

krijgen is leidend. Het zou fijn zijn als u uw kind 

herinnert aan het wichtelen. 

 

  

 
Op woensdag 12 oktober heeft de jaarlijkse 
ouderavond van ‘tjong®talent plaatsgevonden. 
Naast een gedeelte over de inhoud en doelen 
van de verrijkingsklas, was er een bijzondere 
spreekster. Dr. Marike Berkhuysen van ‘Koers 
in Ouderschap’ heeft ons meegenomen in het 
thema: ‘Mondigheid, van valkuil naar 
voordeel’. De ouders(s)/verzorger(s) krijgen de 
informatie die gedeeld is tijdens deze avond 
ook per mail.  
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Vraagbaak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HB vragen(v)uur 

Voor collega's die een casus of 

(ondersteunings)vraag hebben op het gebied 

van meer- en hoogbegaafdheid is er goed 

nieuws! Door middel van het HB vragen(v)uur 

hopen we laagdrempelig te kunnen sparren 

over hoe we ons onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen verder kunnen 

optimaliseren. De volgende online 

bijeenkomst is op donderdag 17 november 

van 15.00 tot 16.00 uur.  

 

 

 

 

 

Tijdens de ouderavond vertelden jullie dat 

maatwerk nodig is voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. “Wat bedoelen jullie 

daarmee?” vroeg een ouder.  

Op de ouderavond hadden we het over een 

passende hoofdmaaltijd voor hoogbegaafde 

leerlingen. ‘Het is NIET de bedoeling dat we 

leerlingen allemaal dezelfde hoofdmaaltijd 

aanbieden’. De hoofdmaaltijd wordt gezien als 

metafoor voor het onderwijsaanbod. Meer- en 

hoogbegaafde leerlingen hebben duidelijk een 

andere hoofdmaaltijd nodig: maatwerk. Het 

moet worden afgestemd in samenwerking met 

de leerling en gericht zijn op persoonlijke groei. 

In het komende schooljaar 2022-2023 zal 

‘tjong®talentteam scholen ondersteunen voor 

een passende hoofdmaaltijd voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. 

 

  Handige weetjes… 

✓ Algemene vragen, wijzigingen en/of 
opmerkingen m.b.t. ‘tjong®talent 
kunt u kwijt op de school van uw kind. 
In eerste instantie kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 

✓ Is uw kind ziek? Meld uw kind even af 
bij de leerkracht van de verrijkingsklas. 
U kunt de betreffende school bellen of 
even mailen. Alvast hartelijk dank. 

✓ Een 'wisseldag' voor de verrijkingsklas 
kunt u minimaal één week van tevoren 
aanvragen. Overleg eerst met uw 
eigen school. Zie procedure wisseldag 
in informatie folder. 

✓ Nieuwsbrieven ontvangt u 5x per 
schooljaar en worden verstuurd door 
uw eigen school. Verschijningsdata in 
de week voor een schoolvakantie. 

✓ Een lesblok duurt circa 6-8 weken. 
Data worden altijd vermeld in onze 
nieuwsbrief en via uw leerkracht van 
de verrijkingsklas middels een 
doelenblad. 

✓ Leerlingen van de verrijkingsklas van 
De Tjongerwerven CPO nemen hun 
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Colofon 
Redactie: TT-team    
Vormgeving: TT-team 
Tip voor de redactie: cpo@tjongerwerven.nl 
Oktober 2022   
Foto’s: TT-team en Pixabay 
www.tjongertalent.nl 

 

 

 

Chromebook mee naar de lessen van 
de verrijkingsklas. 

✓ Specifieke vragen en/ of opmerkingen 
m.b.t. de lessen van ‘tjong®talent kunt 
u kwijt aan de talentleerkracht van uw 
kind. Op onze website vindt u de 

contactgegevens van onze 
talentleerkrachten. 

✓ Op de website kunt u het laatste 
nieuws volgen omtrent  'tjong®talent. 
Zie www.tjongertalent.nl. 

 

2022-2023 

 Belangrijke data: 
 
Maandag 24 oktober 2022: start blok 2 
Zaterdag 29 oktober 2022: nacht van de nacht 
Maandag 5 december 2022: geen lessen i.v.m. Sinterklaas 
Vrijdag 16 december 2022: einde blok 2 
Maandag 9 januari 2023: start blok 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjongertalent.nl/

