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Passend onderwijs naar
boven toe
Heeft uw school al een actieplan voor
passend onderwijs voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafden?
Al enige jaren zijn scholen verplicht deze
doelgroep van passend onderwijs te voorzien,
maar wist u dat vanaf september 2015 hier
specifiek budget voor beschikbaar is?

Hobega is gespecialiseerd in het geven van handen en
voeten aan begaafdenbeleid
Praktisch ingesteld met concrete handvatten voor in de klas en goed theoretisch
onderbouwd. Kleine aanpassingen kunnen al veel invloed hebben voor deze
doelgroep. We hebben het niet alleen over A+ leerlingen maar zeker ook over
leerlingen die niet laten zien wat ze kunnen. Wist u trouwens dat aanpassingen voor
hoogbegaafde leerlingen positief uitpakken voor alle leerlingen?
Hobega heeft meer dan 20 jaar onderwijservaring in de praktijk en daarnaast
veel specialistische kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en
talentbegeleiding. Dat maakt dat we gedegen en op maat aanpak en beleid kunnen
verzorgen.
We zouden u graag vertellen over alle mogelijkheden om ook voor uw school een
passend traject uit te zetten. Klein of groot.
Een eerste overleg is gratis en verplicht u tot niets.
U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op 072 505 4088 en buiten
kantooruren op 06 2962 7772 . U kunt ook mailen naar info@hobega.nl.
Wij horen heel graag van u!
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Mijn naam is Richelle de Deugd.

Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring met lesgeven in
het basisonderwijs. En jaren ervaring met het opzetten
en begeleiden van plusklassen, zowel voor scholen als
schoolonafhankelijk (particulier). Naast lesgeven heb ik
allerlei opleidingen gevolgd, zoals Remedial Teaching
(RT), Intern Begeleider (IB), NLP, Autisme Spectrum
Stoornissen en Hoogbegaafdenbegeleider (Novilo).
Ik vind het fijn om trainingen over (hoog)begaafdheid te verzorgen, met leerkrachten
te sparren over hoe ze omgaan met (hoog)begaafden in hun klas, lezingen te geven,
te coachen, etcetera, zowel als ervaringsdeskundige (praktijk) als met alle kennis die
ik tijdens mijn opleidingen heb opgedaan (praktijk en theorie).
Het is mijn missie om anderen, ook via leerkrachten, te leren hoe je als extra slim
mens in onze maatschappij (en in ons onderwijssysteem) goed kunt functioneren.
Waar kun je tegenaan lopen en hoe kun je daar het beste mee omgaan?

Mijn naam is Marieke Groenewold.

Mijn belangstelling voor hoogbegaafdheid is begonnen bij
mijn eigen kinderen. Deze ervaring heb ik kunnen versterken
met het volgen van de opleiding tot talentbegeleider bij
Novilo. Daarnaast heb ik met zes collega’s de expertgroep
ontwikkelingsvoorsprong opgericht, om zo meer aandacht
te krijgen voor het jonge begaafde kind.
We hebben onder meer het signaleringsinstrument “Knappe Kleuters” gemaakt
voor scholen, om ontwikkelingsvoorsprong al bij aanvang van het onderwijs in
kinderen te herkennen. Naast individueel coachen van kinderen en ouders heb
ik ervaring in het opzetten en begeleiden van een plusklas en geef ik regelmatig
workshops en trainingen op scholen. Mijn werkervaring als verpleegkundige in de
jeugdgezondheidszorg is een goede basis gebleken voor de combinatie zorg voor
begaafde kinderen en passend onderwijs. Het is mijn missie om psychologische- en/
of leerproblemen, die kunnen ontstaan door niet passend onderwijs, te voorkomen.

