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Beste ouders en leerkrachten,    

 

Jullie kind gaat binnenkort deelnemen aan onze groep Denktalent. 

Voor jullie kind en misschien voor jullie zelf ook wel spannend. 

Daarom is het fijn, van te voren een beetje te weten wat jullie 

kunnen verwachten. Ook voor de leerkracht is het belangrijk 

om te weten wat een leerling in de denktalent groep doet.                                                                           
      

Algemeen 
In de meeste gevallen zal jullie kind 3 keer deelnemen aan de groep. Iedere ronde bestaat uit 10 

bijeenkomsten bij ons op de praktijk. Er zitten doorgaans 8 tot 10 kinderen in een groep. Er zijn 

twee begeleiders, zodat er altijd ruimte is voor individuele aandacht waar dit nodig is.  

De bijeenkomsten duren 1,5 uur en vinden plaats onder of na schooltijd. Als de groep onder 

schooltijd is, moeten ouders toestemming vragen aan school, om deel te mogen nemen aan de 

groep. We vinden het belangrijk om de eventuele hulpvraag van school mee te nemen in het 

begeleidingstraject. Leerkrachten krijgen een vragenlijst waarbij ze aan kunnen geven welke 

doelen zij passend vinden bij het kind. 

 
 

Doelen 
Uiteraard komt jullie kind met een hulpvraag en heeft 

zijn eigen specifieke doelen. Het komt bij ons, omdat het 

ergens op vast loopt en hulp nodig heeft om dit te 

doorbreken of te overwinnen. Het is heel belangrijk, dat 

jullie als ouders en eventueel de leerkracht, hierover met 

het kind praten, voorafgaand aan de groep. We merken, 

dat kinderen het anders vaak wel heel leuk en gezellig 

vinden, maar dat ze eigenlijk niet goed begrijpen 

waarom ze hier zijn. Benoem naar jullie kind waar jullie 

zien dat het moeite mee heeft en dat jullie graag zien, 

dat het daar mee om leert gaan. We bespreken in één 

van de eerste bijeenkomsten ook altijd met de kinderen 

wat hun eigen doel is. Wat zíj willen leren bij Denktalent.   

 
Er zijn een aantal doelen die we in het algemeen beogen met de groep: 

 

• Kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken.  

• Kinderen leren over zichzelf, hun (snelle) brein en hoe dat bij hen werkt. 

• Kinderen begrijpen wat nodig is om tot leren te komen; ze maken kennis met de leerkuil. 

• Kinderen leren dat hun gedachten heel bepalend kunnen zijn bij het leerproces (mindset). 

• Kinderen leren over executieve functies en ontdekken welke ze nog kunnen ontwikkelen. 
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Opbouw 
Bovenstaande doelen proberen we in de loop van de 3 groepen die de kinderen doorlopen te 

behalen. Hiervoor hebben we een opbouw geformuleerd, zodat de kinderen de kans krijgen om 

met stapjes groei door te maken. 

 

• Groep 1: 
Tijdens de eerste groep staan de volgende doelen centraal: 

- De kinderen mogen ontwikkelingsgelijken ontmoeten, samen spelen en ontdekken. 

- De kinderen doen kennis op van hoogbegaafdheid, en dan met name de werking van het 

brein en het snelle denken. 

- De kinderen leren met behulp van ‘de autometafoor’ de executieve functies kennen en 

begrijpen. 

- De kinderen verhelderen aan de hand van de executieve functies, hun eigen doelen.  

 

• Groep 2: 
Tijdens de tweede groep komen de volgende doelen onder de aandacht: 

- Vanuit de evaluatie van de eerste groep zullen er nieuwe en/of concretere persoonlijke 

doelen geformuleerd zijn. Deze zullen voor jullie kind vanaf dan centraal staan. Ook nu is 

het heel belangrijk, dat jullie als ouders dit met jullie kind vanuit de evaluatie bespreken.  

- De kinderen gaan met behulp van opdrachten uitdagingen aan en wij zullen ze daarbij 

vragen zich extra te verdiepen. Ze zullen meer bevraagd worden om door te zetten of 

verdieping op te zoeken met als doel dat ze vaker de leerkuil gaan ervaren. 

 

• Groep 3: 
In de derde groep gaan we verder met de hierboven genoemde doelen: 

- Ook hier zal vanuit de evaluatie van de voorgaande groep gekeken worden welk(e) 

doel(en) we centraal stellen. De kinderen hebben hier dan ook zelf zicht op en leren 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. 

- Kinderen kunnen nieuwkomers in de groep uitleg geven over de metafoor voor executieve 

functies en de leerkuil en dit eventueel met eigen ervaringen illustreren. Op het moment, 

dat je iets kunt uitleggen vanuit je eigen ervaring heb je het verinnerlijkt / cognitief beheerst. 

- Kinderen leren plannings- en onderzoeksvaardigheden inzetten. De kinderen mogen een 

eigen project uitwerken, maar dit hoeft niet, dit project wordt vanuit de groep aangestuurd, 

maar werken de kinderen thuis of op school verder uit. 

Themakeuze is vrij. 
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Rapportage, evaluatie, ouder en leerkracht betrokkenheid 
We willen jullie als ouders en leerkrachten zo goed mogelijk betrekken in het proces van het kind. 

In deze brochure is al een keer verwezen naar jullie rol daarin. Wij bieden jullie ook ondersteuning 

en handreikingen om in gesprek te gaan met het kind en het zo goed mogelijk te helpen: 

• Na iedere bijeenkomst ontvangen jullie een mail met een algemeen verslag van de 

bijeenkomst. Een beschrijving van de activiteiten, thema’s die aan de orde zijn gekomen, 

opmerkelijke leermomenten of leuke anekdotes. Deze mail gaat naar alle ouders en 

leerkrachten en zal geen persoonlijke verwijzingen bevatten.  

• Na iedere groep van 10 bijeenkomsten (ongeveer vanaf bijeenkomst 7) worden jullie 

uitgenodigd voor een evaluatiegesprek van díe ronde. Dit gesprek kan met jullie als ouders 

plaatsvinden of samen met school. Dit laatste heeft vaak de voorkeur, omdat veel kinderen 

bij ons komen vanuit een hulpvraag van school of het feit dat school zich 

handelingsverlegen voelt. In dit gesprek zal naast de evaluatie van de voortgang in de 

groep ook ruimte zijn voor vragen en tips voor en van de leerkracht. 

• Bij iedere groep hoort een ouderavond waarin informatie gegeven wordt over de groep, 

hoogbegaafdheid en de onderwerpen die in de groep voor de kinderen aan bod komen. Wij 

verwachten dat jullie als ouders minstens één keer deelnemen aan zo’n avond. Dit vinden 

we belangrijk omdat het de betrokkenheid vergroot en bijdraagt aan het begrip van de 

ontwikkeling van je (hoog)begaafde kind. Voor deze ouderavonden ontvangt u altijd een 

uitnodiging en ze zijn inbegrepen in het groepstraject. 

• Daarnaast verzorgen we ook oudercursussen. Deze gaan uitgebreider in op de 

hoogbegaafdheid, het opvoeden van een hoogbegaafd kind en er zijn meer mogelijkheden 

tot uitwisseling met andere ouders. Op onze website vindt u hierover meer informatie.   

 

Tot slot 
Mochten jullie naar aanleiding van deze brochure toch nog vragen of onduidelijkheden hebben, 

neem dan gerust contact op met de begeleider van de groep.  

 

We wensen jullie kinderen veel plezier en leerervaringen bij ons toe! 

 

 


