
 

 

Nieuwsbrief 2, april 2019 – versie voor scholen 

 

Van een beleidsplan op papier, naar 2 draaiende Talentgroepen in de praktijk…  
Wat is er in dit schooljaar veel gebeurd! 

Inmiddels bestaat De Stroming uit 11 scholen en merken we aan de vragen en 
besprekingen dat onderwijs aan (meer- / hoog)begaafde leerlingen een stevigere 

plaats krijgt binnen onze scholen.  

In deze nieuwsbrief is meer te lezen over de ontwikkelingen  
in de afgelopen maanden. 

Veel leesplezier gewenst! 

Vriendelijke groeten,  
Inge van den Berg-Teuling en Alie Boll-Groenenberg 

 

Screening 

Op 14 mei komt de screeningscommissie voor de 3e keer bij elkaar.  Er hebben wat 
wisselingen plaatsgevonden. Ton Lenting heeft de screeningscommissie verlaten. 
Naast Hennie Schermers (nieuwe voorzitter), Alie Boll en Inge van den Berg is de 
commissie nu voltallig met deelname van Krista Hobo (Eben Haëzer) en Renée van 
Drunen (d’Uylenborch).  

Uiterste inleverdatum nieuwe aanvragen voor Talentgroep De Stroming: dinsdag 7 
mei 2019. 

 

Informatiebrief 

Wanneer scholen aan ouders toestemming vragen om een leerling aan te melden 
voor Talentgroep De Stroming roept dit nogal eens vragen op. Wat is Talentgroep De 
Stroming precies? Hoe ziet het lesprogramma er daar uit? Aan welke doelen wordt 
er gewerkt? etc. Het HB-werkgroeplid van iedere school is in 
principe op de hoogte van het ‘Beleidsplan Talentgroep De 
Stroming’, waarin onder andere de doelen beschreven 
staan, maar soms kan wat extra informatie fijn zijn. Vooral 
omdat de informatiebijeenkomst voor ouders en scholen 
pas plaatsvindt wanneer een leerling definitief geplaatst is. 

We hebben in de afgelopen week een informatiebrief 
gemaakt, die naar ouders/verzorgers (maar ook naar 
leerkrachten van de eigen school) kan worden gestuurd, 
wanneer scholen om toestemming vragen voor een 
aanmelding, of zich hierop oriënteren.   

1 



Documenten in Google Drive  

Het was dit schooljaar een hele uitdaging om de aanvragen en verslagen via een 
veilige, versleutelde, weg te versturen. Inmiddels zijn bijna alle scholen overgegaan 
op Google Drive. Dat maakt dat m.i.v. de komende screening alle 
HB-werkgroepleden en leden van de screeningscommissie toegang krijgen tot een 
gedeelde map. Voor iedere school is er een eigen map waarin de aanvragen 
kunnen worden geüpload. 

Scholen die nog niet met Google Drive werken zullen een link ontvangen, waardoor 
het mogelijk wordt hier ook gebruik van te maken.   

 

Bezwaarprocedure 

We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er ‘reuring’ is ontstaan, nadat een 
leerling (nog) niet werd toegelaten in Talentgroep De Stroming. Hier hebben we over 
gesproken en we zijn gekomen tot een zogenaamde ‘bezwaarprocedure’.  

Wanneer u, als aanvrager, het niet eens bent met de (negatieve) uitkomst van een 
aanmelding kunt u op grond van argumenten m.i.v. de komende screening (14 mei 
2019) bezwaar aantekenen bij de screeningscommissie. Dit kunt u doen door middel 
van het invullen van het bijgevoegde document ‘Bezwaar afwijzing Talentgroep De 
Stroming.’ 

 

Jaarplanning 2019 - 2020 

Volgend schooljaar zal er – net als dit schooljaar – op dinsdag Talentgroep zijn voor 
leerlingen uit de groepen 6/7/8 en op donderdag voor leerlingen uit de groepen 
3/4/5. We willen u vragen om hier in de jaarplanning rekening mee te houden. 

 

Klasbord (ter herinnering) 

Zoals vermeld in de algemene nieuwsbrief met praktische informatie (door ons 
verzonden in oktober en december 2018) werken wij met de communicatietool 
‘Klasbord’.  
 

   

 
Wij raden het gebruik van Klasbord zeer aan, zowel voor ouders/verzorgers, als voor 
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scholen. In de praktijk merken wij echter dat ouders zich wel aanmelden, maar veel 
scholen niet.  

Klasbord werkt zowel met een app, als met een webversie die te koppelen is aan je 
(werk)mail. Wanneer er een berichtje is geplaatst, ontvang je een mailtje (als je dit bij 
de instellingen aanzet).  

Klasbord is beveiligd met een inlogcode. Deze code is verzonden naar zowel de 
ouders/verzorgers, als naar de scholen van leerlingen uit de talentgroep.  
Code kwijt? Geen probleem! Stuur dan even een mailtje naar: 
a.boll@destroming.eu (voor leerlingen uit groep 3/4/5) of 
i.vandenberg@destroming.eu (voor leerlingen uit groep 6/7/8)  
en je ontvangt ‘m nogmaals. 
 

Talentspreekuur (ter herinnering) 

Naast het werken met een communicatietool (Klasbord) zijn er natuurlijk meer 
vormen van communicatie nodig om effectief samen te kunnen werken.  

Eén van de dingen die we gedaan hebben, is 
het in het leven roepen van een 
‘Talentspreekuur’. Het Talentspreekuur is een 
overlegmoment tussen de school van 
herkomst en de begeleider(s) van Talentgroep 
De Stroming.  

Tijdens het Talentspreekuur wordt een 
hulpvraag met betrekking tot een leerling uit 
de talentgroep besproken. In de jaarkalender 

(versie voor scholen) is te zien wanneer er ‘Talentspreekuren’ gepland zijn. De eerste 
besprekingen zijn inmiddels geweest.  

Aanmeldingsformulieren voor de Talentspreekuren zijn bij het HB-werkgroeplid van de 
eigen school op te vragen. Ieder HB-werkgroeplid heeft namelijk sinds maart 2019 
toegang tot de Google Drive map ‘HB werkgroep’, waarin alle documenten van de 
HB-werkgroep te vinden zijn. 

 

Leerlingen over Talentgroep De Stroming 
 
Tot slot laten we de leerlingen nog even aan het woord… 
We stelden de vraag: wat heb je in de afgelopen periode geleerd in de 
talentgroep? 

 
“Dat je de ander soms zijn gang moet laten gaan,  

zodat hij er van leert als hij een fout maakt.” 
 

“Dat samenwerken soms lastig is.” 
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“Dat je soms maar net geluk moet hebben met de keuzes die je maakt.” 

 

“Ik heb geleerd dat je soms niet zo pissig moet doen, want dan wordt het alleen 
maar erger; en dat je meer naar elkaar moet luisteren. Ook heb ik geleerd dat als je 
samenwerkt dat je soms kan ontploffen. Als het niet goed gaat moet je aan iets leuks 
denken.” 

 

 “Dat iedereen eerst goed naar elkaar moet luisteren in plaats van gelijk te gaan 
beginnen. Ook is het handig om de taken gelijk te verdelen.” 

 

“Dat je op heel veel verschillende manieren naar bijbelverhalen kunt kijken, 
bijvoorbeeld door te bedenken wie jouw vriend geweest zou kunnen zijn 
wanneer je in de tijd van de Bijbel leefde, of welke emoties of kwaliteiten 

mensen in de Bijbel eigenlijk gehad zouden kunnen hebben. 
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