Voor versnellen, verbreden, verdiepen en het vergroten van je vaardigheden

Talentbegeleiding!
Wij vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit en je goed ontwikkelt bij ons op school. Soms heeft talent een extra zetje
nodig of juist wat extra uitdaging. Daarvoor hebben we Talentbegeleiding. Je leest er alles over in deze flyer.

Voor wie?

Werken aan een hoger denkniveau

Ga je als een trein door de lesstof? Heb je tijd over of vind

Daarnaast bieden we je bij Talentbegeleiding een

je de lesstof te gemakkelijk? Bij Talentbegeleiding zorgen

uitdagend en stimulerend lesprogramma waarbij we je

we ervoor dat er ook voor jou genoeg uitdaging is op

prikkelen met opdrachten van een hoger denkniveau

school: binnen of buiten de lesstof. Je mag bijvoorbeeld je

(evalueren, analyseren en creëren). Je kunt je verdiepen in

eigen projecten bedenken. Hoe tof is dat?

een eigen gekozen onderwerp zoals sterrenkunde, politiek,
klimaat & duurzaamheid of robotica. Je doet bijvoorbeeld

Gaat het met jou bij ons op school juist wat lastiger

onderzoek en presenteert dit vervolgens.

dan we van tevoren hadden ingeschat? Ook dan
is Talentbegeleiding misschien een goed idee. Bij

Wanneer?

Talentbegeleiding kun je werken aan vaardigheden die je

Talentbegeleiding vindt plaats in de maatwerkzone en

nodig hebt om op school goed te presteren (en ze komen

in de keuzezone, tijdens het eerste en tweede lesuur

ook goed van pas in de rest van je leven!).

(wanneer precies hangt af van het de roosters en het
aantal leerlingen).

Wat doe je?
Werken aan vaardigheden

Hoe meld ik me aan?

De vaardigheden waaraan je binnen Talentbegeleiding

Je hoeft je niet aan te melden voor Talentbegeleiding.

kunt werken noemen we met een moeilijk woord

Onze docenten en coaches hebben regelmatig overleg.

Executieve Functies. De een heeft ze al een beetje onder

Zij kunnen goed inschatten voor wie deze begeleiding

de knie, de ander heeft er nog best veel moeite mee.

geschikt is.

Gelukkig kun je deze vaardigheden trainen. Dat doen we
door opdrachten, oefeningen en spelletjes.

Vinden ze het wat voor jou? Dan hoor je dat via je coach
en/of de talentbegeleiders:

Benieuwd om welke vaardigheden het precies gaat? Op
de achterkant vind je een opsomming met een korte

•
•

Mevrouw Wietske den Teuling (docent Duits)
Meneer Dennis Treur (docent lichamelijke opvoeding)

omschrijving.

Pasteurweg 1 & 3 Joure
Een samenwerking van OSG Sevenwolden en het Bornego College

Pleinjoure.nl

Je werkt aan deze Executieve Functies:
Planning
Je kunt een plan opstellen en uitvoeren om een doel in de
toekomst te bereiken.
Timemanagement
Je kunt inschatten hoeveel tijd de verschillende
activiteiten kosten die tot het einddoel leiden.
Metacognitie
Je kunt over jezelf en je handelen nadenken. Je kunt
vertellen wat goed gaat en wat beter kan.
Emotieregulatie
Je kunt omgaan met emoties zoals verdriet en
teleurstellingen (geen uitbarstingen en niet ergens
onnodig lang in blijven hangen).
Taakinitiatie
Je kunt zonder uitstel starten met een opdracht.
Doelgericht gedrag
Je kunt doorwerken aan een taak, zonder dat je je laat
afleiden.
Organiseren
Je kunt systemen hanteren om informatie of spullen goed
te gebruiken.
Werkgeheugen
Je kunt aangeleerde stappen toepassen bij het uitvoeren
van complexe opdrachten.
Responsinhibitie
Je kunt nadenken voordat je iets doet.
Volgehouden aandacht
Je kunt je langdurig concentreren op datgene wat je moet
doen.
Flexibiliteit
Je kunt je aanpassen als dingen veranderen.

The place to be!

