Inspiratiemiddag over groeien,
excelleren, onderpresteren en
uitblinken in het onderwijs
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13.00 - 16.30 uur
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Inspiratiemiddag

Jij bent toch zo slim ?!

leerlingpanel * on In iedere klas zit er wel één. De leerling waar iedereen van zegt dat hij
inspiratiesessie * of zij te slim is voor de klas, dat er niet uit komt wat er in zit of dat hij of
een voor onmogelijk gehouden prestatie levert. In het gesprek
executieve functieszijmet
*juist
deze leerlingen ervaren leerkrachten en docenten verwond ering
en waardering, maar ondanks de beste intenties krijgen deze leerlingen
onderpresteren
lang niet altijd het onderwijs dat bij hen past. Hoog tijd dus om de
* tafelgesprek *
beleving en onderwijsbehoefte van deze leerlingen centraal te stellen en
leerlingpanel * top deze te verbinden aan de laatste wetenschappelijke inzichten.
inspiratiesessie * PROGRAMMA
een unieke regionale samenwerking organiseren het Corlaer
uitblinken * prakti Vanuit
College en
Slingerbos-Levant een inspiratiemiddag rond het thema:
excelleren * onder Jij bent toch zo slim?! Op dit evenement nemen we het niet voor
we gaan we voor topkwaliteit! Zowel de beste sprekers uit de
functies * college * minder,
wetenschappelijke wereld als ervaringsdeskundigen krijgen een podium.
*ervaringsdeskundigen
erkenning * expertise
begaafdheid * lezing *
uitblinken * erkenning
* herkenning * o
tafelgesprek * uitblink
verdiepen * college *
inspiratiesessie * colleg
uitblinken * exper
leerlingpanel * hb Wil jij al jouw leerlingen het onderwijs aanbieden dat bij hen past? Sluit
dan aan bij deze inspiratiemiddag. Kijk vanaf dinsdag 25 mei op www.
onderwijsbehoefte rsgslingerboslevant.nl of www.corlaercollege.nl voor meer informatie.
erkenning * expertise
rsg

LEERLINGPANEL - Vier leerlingen van het Corlaer College en rsg Slingerbos-

Levant vertellen in een leerlingp anel over hun ervaringen op school.

INSPIRATIESESSIE - Dolores Leeuwin (presentatrice) kwam er op haar

41 ste achter dat ze hoogbegaafd is en sensitiever dan gemiddeld. In een

inspiratiesessie neemt Dolores ons mee en kijkt samen met ons naar wat
kinderen nodig hebben.

LEZING - Cognitief psycholoog Marcel Veenman geeft een lezing over
executieve functies.

TAFELGESPREK - Maaike Korte en Bernadette Stoffer delen namens

Expertisec entrum Hoogbegaafdheid Veluwe hun dagelijkse praktijk in het
primair onderwijs in een verdiepend tafelgesprek.

PRESENTATIE - Tessa Boer (leerling 6 atheneum Corlaer College) en Remon
Brink (directeur rsg Slingerbos-Levant) zijn gastvrouw en -heer.

DIT EVENEMENT WORDT AANGEBODEN DOOR:

