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Programma

• Voorstellen

• Aan het werk

• Evalueren

• Vooruitwerklab

• Vragen

Aan het werk!

• Duct tape -groepjes van 3-

• 1) bedenk een visitekaartjeshouder voor minstens 5 
kaartjes

• 2) maak 3 dezelfde (voor ieder eentje)

• Jullie hebben 20 minuten de tijd

• Aan het werk!

Evalueren

• Wat gebeurt er?

• Wat valt op?

• ..

• ..

• ..

• ..

• ..

• ..

• ..

• ..

• ..



Vooruitwerklab

• Gebaseerd op VOORUIT (Leerstof voor begaafde kinderen 
op de basisschool)

Ontwikkeld door het CBO; hoofdredacteur dr. Els Schrover

• Gebaseerd op theorie van Robert Sternberg:

o.a. Teaching for Successful Intelligence (o.a. 2000)

• Onderscheid tussen denkstijlen:

– Analytische;

– Creatieve;

– en Praktische

Evalueren -2-

• Analytisch denken

– ..

• Creatief denken

– ..

• Praktisch denken

– ..

Vooruitwerklab -2-

• Verschillende niveaus: grofweg onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw; ook middelbare school

• Leren leren: leren omgaan met leermomenten (wringen)

• Lessen (o.m. uit VOORUIT) uitvoeren in een experimentele 
setting (lab):

– Kinderen krijgen inzicht in hun eigen voorkeursdenkstijl (en 

denken) door met uitdagende, prikkelende opdrachten bezig te 
zijn

– Wij (van het CBO) krijgen inzicht in het leren en samenwerken 

van de kinderen

– Effectiviteit bekeken door studenten Orthopedagogiek (RU)

Het Grote Vooruitwerklabboek

• Lessen die we hanteren in het Vooruitwerklab, praktisch 
uitgeschreven om direct toe te passen in uw verrijkingsklas!

(door Els Schrover)

• 10 lessen met voorbeelden, punten waar de leerkracht op 
kan/moet letten en vragenbladen (voor de kinderen en voor 
u)

Verkrijgbaar via de website www.slimlerenleren.nl

Hier is ook een proefexemplaar van Vooruit te bestellen!



Themanummer VOORUIT

• Leerspelletjes voor de kleintjes

• Meer dan 40 leerspelletjes voor de jongste slimme kinderen 
(onderbouw)

• Voorbereiding op A, C en/of P-denken

• Met uitgebreide aandacht voor de zintuigen.

(op twee lesjes na hoeven de kinderen er niet voor te kunnen schrijven)

Verkrijgbaar vanaf eind oktober (Kluwer) kosten +/- € 60,00

W.V.T.T.K. 

Bedankt voor de aandacht!

Liesbet Gommans
L.Gommans@acsw.ru.nl

“People laugh because I'm different, I laugh
because they're all the same.”

(http://www.oneliners-and-proverbs.com/english.html)


