Op volgende bladzijden vind je een aantal voorbeelden van verrijkingsmaterialen
die in de klas kunnen worden gebruikt.
Dit is geen unieke en volledige lijst.
Dankzij de mogelijkheden die het internet biedt vindt u, na het invoeren van een
aantal zoektermen zoals bijvoorbeeld ‘hoogbegaafd materiaal’, ‘hoogbegaafd
verrijking’, ‘hoogbegaafd rekenen’, enz. een waaier aan leermiddelen, bedoeld
voor leerlingen met een leer- en ontwikkelingsvoorsprong die leerstof, sneller dan
ons onderwijs voorziet, kunnen verwerken.
Welk materiaal u kan of wil gebruiken zal afhangen van de kinderen aan wie u dit
materiaal aanbiedt, van de structuur, de organisatie en de mogelijkheden in uw
school of klas, maar ook en zeker van uzelf als leerkracht. Veel materialen die als
verrijkingsstof worden aangeboden hebben als kenmerk dat kinderen er
zelfstandig mee kunnen werken. Al te dikwijls echter worden kant-en-klare
zelfstandig te verwerken lespakketten gegeven aan kinderen die, omdat ze sneller
de leerstof kunnen verwerken, tijd over hebben en dan maar een extra opdracht
krijgen waarmee ze de overgebleven tijd min of meer zinvol kunnen opvullen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Belangrijk om weten is dat het inzetten van verrijkingsmateriaal een doel heeft:
ervoor zorgen dat hoog- en meerbegaafde kinderen ook kunnen en moeten leren.
De eisen die u stelt aan het leerproces en het resultaat ervan zijn dezelfde als de
eisen die u ook voor andere taken en aan andere leerlingen stelt. Het zijn m.a.w.
geen cadootjes of extraatjes. Verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafde kinderen
moet worden gebruikt ter vervanging van het reguliere aanbod. Hoogbegaafde
kinderen kunt u meestal al heel snel na de instructie toetsen. Een kind die de
leerstof heeft verworven kan overschakelen naar verrijkingsleerstof.
Vooraleer u materiaal gebruikt dat niet tot het reguliere aanbod in de klas hoort,
dient u niet alleen dat lesmateriaal goed te kennen maar dient u vooral goed te
weten wat de leerbehoeften van uw leerling zijn. De leerbehoeften van
hoogbegaafde kinderen verschillen in vele opzichten van die van andere kinderen.
Het is belangrijk dat u dat onderscheid kent en dat u de specifieke kenmerken van
het leren van hoogbegaafden kan (h)erkennen.
Niet het materiaal is het belangrijkst. Wel de manier waarop u en uw
hoogbegaafde leerlingen ermee werken.
De materialen die hierna, bij wijze van voorbeelden, worden gegeven zijn
hulpmiddelen, niet enkel voor de leerling zelf om te kunnen leren, maar zijn vooral
een hulpmiddel voor u als leerkracht om uw opdracht kinderen te coachen tijdens
hun leerproces te kunnen opnemen.
Het feit dat u op zoek bent naar geschikt materiaal, hiervoor deze lijst kritisch
bekijkt, nagaat of er iets tussen zit dat uw hoogbegaafde leerlingen kan dienen en
verder op zoek gaat naar meer en ander geschikt materiaal, betekent in elk geval
dat ook u de leerzorg voor hoogbegaafde kinderen belangrijk vindt.
Het allerbelangrijkste leermiddel voor hoogbegaafde kinderen bent u zelf.
Mieke Van Kerkhove
Juni 2007
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Op de website: http://www.infohoogbegaafd.nl/hbpo/leermiddelen/00145/ kan je een
leermiddelenlijst downloaden.
In deze lijst staan tientallen materialen opgesomd met verwijzingen naar uitgevers, websites
waar je meer informatie en downloadbare voorbeelden kan vinden.

Rekenen

Somplex is verrijkingsleerstof
voor rekenen en wiskunde voor
ste
het lager onderwijs (1 tot en
de
met 6 leerjaar). Somplex
bestaat uit een losbladig systeem
van een 1000-tal werkbladen,
verdeeld over 6 mappen (leerjaar
1 tot en met 6) met gemiddeld 5 à
15 probleemstellingen per
werkblad.
Somplex bevat een compilatie
van de meest creatieve en meest
complexe oefeningen uit de
rekenmethodes:
- Kien, uitgeverij Malmberg, Den
Bosch
- Elftal, uitgeverij Zwijsen, Tilburg
- Rekenmap, uitgeverij Dijkstra,
Zeist
Elke map is onderverdeeld in 5
categorieën:
- Strategieën
- Figuren
- Maten
- Getallen
- Bewerkingen
De prijs bedraagt 225 euro voor
het volledige pakket.

Sompact biedt leerlingen
sommen uit de methodes
Pluspunt of De wereld in
getallen in compacte vorm
aan. Via het in elkaar
schuiven van de leergangen
ofwel ‘telescopisch leren’
wordt slechts de leerstof
aangeboden die nog niet
beheerst wordt. Bij het
zogenaamde ‘sneltreintraject’
wordt de bloktoets vooraf
aangeboden. Het intercitytraject gaat nog een stap
verder: de stof van een heel
rekenboek wordt vooraf
getoetst met de halfjaarlijkse
toetsen uit het Flexonkindvolgsysteem. In
overzichten kan vervolgens
worden afgelezen welke stof
de leerling nog wel
aangeboden dient te krijgen.

Somplextra is een aanvulling op
Somplex, voor leerlingen uit het
de
de
de
4 , 5 en 6 leerjaar.
Somplextra is een aanvulling op
somplex. Het verschil is dat bij
somplextra er niet met kaarten of
boeken wordt gewerkt, maar de
kinderen krijgen complexe reken /
wiskunde projecten als opdracht
met een werklast van ongeveer
20 uur. De projecten zijn in
wiskundige thema’s gerangschikt
en de kinderen hebben een
computer nodig bij het werken
aan een project. De kinderen
moeten werken met o.a. Word,
Excel, Paint en Powerpoint. De
projecten doen een beroep op de
creativiteit en het
doorzettingsvermogen van
kinderen. Er zijn 8 projecten die
bestaan uit drie delen, oplopend
in moeilijkheidsgraad.Een project
wordt afgesloten met een
creatieve (ontwerp)opdracht. De
leerling presenteert hiermee ook
wat het geleerd heeft.
Proefpakket tegen kostprijs
verkrijgbaar.
Het volledige pakket kost € 500

Meer informatie vind je op de website http://www.surplus-begaafden.nl . Op deze website kan je ook
voorbeelden en brochures downloaden.
In Vlaanderen kan je Somplex bestellen bij: Dhr. Ronny Rottiers, Karperweg 2, 2500 Kessel
tel./fax: 03/236.84.25.
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Kien rekenen biedt materiaal voor kinderen vanaf het 1 tot en met het
de
6 leerjaar. Het materiaal is gebruiksvriendelijk voor de kinderen en de
leerkracht. De kinderen kunnen er uitstekend zelfstandig mee aan de
slag.
Voor de gebruikers van Pluspunt en De wereld in getallen worden
aanwijzingen samengesteld voor het combineren van hun methode met
Kien rekenen. Per blok van de methode komen er suggesties welke
onderwerpen van Kien rekenen daar goed bij passen.

leerlingenmateriaal
-De onderwerpen zijn opgenomen als dubbelgevouwen A3-bladen. U kunt de bladen ook op dat
formaat kopiëren. Voor de kinderen ontstaat dan een miniboekje. Bij een beperkt aantal onderwerpen
hoort een extra kopieerblad, bv. als er een bouwplaat uitgeknipt moet worden.
- In de kopieermap zijn de onderwerpen met tabbladen geordend naar categorie
- print-cd-rom: In de kopieermap zit een handige print-cd-rom voor als u het materiaal liever wilt
afdrukken dan kopiëren.
-registratiebladen
handleiding
In de handleiding vindt u een toelichting op het materiaal en praktische suggesties voor het werken
ermee in de klas.
Antwoordenboek
Er is per leerjaar een antwoordenboek. Hierin staan niet alleen de antwoorden vermeld, maar ook de
berekeningen en redeneringen.
Tipboek
In het tipboek staan tips voor de kinderen bij die opgaven waarbij zij kunnen vastlopen.
Het pakket kost per leerjaar € 200
Meer informatie vind je op de website: Http://www.kienrekenen.nl
Op deze website kan je ook voorbeelden downloaden.

Op het rekenweb van het Freudenthalinstituut kan je online verrijkingsmateriaal
vinden.
Bij de oefeningen (zie lesmaterialen) kan je zowel de methode (vb. Pluspunt) als
de groep (v.b. groep 5 = 2de studiejaar) kiezen.
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/

De stichting Vierkant voor Wiskunde geeft Wisschriften en Doeboeken uit.
De wisschriften zijn werkboeken over een wiskundig of daaraan gerelateerd onderwerp.
Er zijn eenvoudige en lastige opgaven en verschillende typen opdrachten. Naast de
opdrachten die de kinderen in het werkboek maken zijn er ook bouwplaten, goocheltrucs
en puzzels.
Een set van 5 wisschriften + antwoordenboek kost € 22
Een doeboek kost € 6
Informatie vind je op: http://www.math.leidenuniv.nl/~vierkant/
Op de website vind je een bestelformulier.
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Puzzels
Op het net vind je een hele waaier puzzels en raadsels.
Enkele zoektermen: logigram - Japanse puzzel – kruisgetalraadsel
Puzzels vind je ook in tijdschriften zoals

en

Enkele voorbeelden:

SUDOKU Een sudoku-puzzel is een rooster van negen bij negen
vakjes, dat bovendien nog verder is opgedeeld in negen
subroosters van elk drie bij drie vakjes. In de sudoku-puzzel
moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op
zodanige wijze dat op elke horizontale rij, in elke verticale kolom en
in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt. Het oplossen
van sudoku-puzzels vergt, anders dan je op het eerste gezicht
misschien zou denken, geen wiskundige kennis, maar alleen
logisch inzicht. In plaats van cijfers zou je in principe ook letters of
andere symbolen kunnen gebruiken, zolang er maar negen
verschillende symbolen zijn.
In een sudoku-puzzel zijn reeds enkele cijfers ingevuld; die cijfers
zijn "gegeven" en mogen niet worden gewijzigd.

SUDOKU-bordspel . Reiner Knizia heeft de kern van SuDoKu
kunnen vertalen in een bordspel voor 1 tot 4 spelers .
Degene die de cijfers zo plaatst dat hijzelf de meeste punten
behaalt en de andere spelers blokkeert, wint het spel.
Het spel werd uitgegeven bij 999 games en kost ongeveer € 15
http://www.999games.nl/

In een diagram worden zestien aan elkaar gekoppelde triootjes
getekend. Een trio bestaat uit een huisje, een boompje en een
beestje, waarbij de boom altijd in het midden staat. Eenzelfde
symbool is nooit in een aangrenzend vakje te vinden, ook niet
diagonaal. De drie symbolen kunnen horizontaal, verticaal of 'in een
hoek' geplaatst zijn, maar nooit diagonaal. De cijfers rechts en
beneden geven het aantal symbolen in de betreffende rij of kolom.

Een logigram, of logiquiz, is een soort puzzel, waarin men een
aantal "attributen" moet toewijzen aan een aantal "actoren", door de
informatie uit de gegeven aanwijzingen logisch te combineren. Als
hulpmiddel wordt daarbij een rooster afgedrukt met alle mogelijke
combinaties; de speler kan daarin de juiste combinaties aanduiden,
bijvoorbeeld met een "+", en de onmogelijke combinaties met een "".
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Spellen
Na spellen zoals schaken en go die al eeuwen
oud zijn, en klassiekers als ganzenbord en
monopoly is de gezelschapsspellenmarkt de
laatste 10 jaar heel veel veranderd. Honderden
nieuwe gezelschapsspellen kunnen ook in
scholen als leermiddel worden gebruikt.
Het gebruik van gezelschapsspellen in de klas
kan diverse leerdoelen dienen. Kinderen leren
met behulp van spellen bijvoorbeeld
memoriseren, problemen systematisch en
inzichtelijk oplossen, strategieën ontwikkelen,
enz.. Ook sociale vaardigheden worden
geoefend: kinderen leren zich weerbaar
opstellen, leren samenwerken, leren omgaan
met verliezen maar ook en vooral: leren van
elkaar. Sommige spellen zijn ook geschikt voor
het inoefenen van rekenen en taal, stimuleren
het ruimtelijk inzicht, het logisch
redeneervermogen, enz.
Gezelschapsspellen speel je meestal in een gezelschap. Spelen is echter maar leuk als je niet elke
keer wint, of niet elke keer verliest, als het einde niet voorspelbaar is, als je alles op alles moet zetten
om de meeste punten te behalen of als eerste de eindmeet te halen, als een spel ook bij jou past. Als
het winnen van een spel enkel afhangt van de factor ‘geluk’, bijvoorbeeld afhankelijk is van het juiste
kaartje dat je trekt, dan train je wellicht sociale vaardigheden maar ook niets meer. Er zijn ook spellen
op de markt waarbij het niet gaat om winnen of verliezen maar waarbij enkel het eindresultaat
belangrijk is. Verschillende spellen worden verkocht onder de noemer: hersenbreker, en kunnen ook
alleen worden gespeeld. Bijvoorbeeld: Rush hour en Tantrix.
Indien bij een spel andere vaardigheden belangrijk zijn, zoals logisch redeneren, strategisch denken,
hoofdrekenen, reactiesnelheid enz. is het belangrijk de juiste keuze te maken en te weten welke spel,
welk leerdoel beoogt voor elke leerling. Hierbij is dan ook de samenstelling van de groep belangrijk.
Gezelschapsspellen kunnen worden ingezet als differentiatiemateriaal waarbij kinderen het tegen
elkaar opnemen en/of samenwerken om een doel te bereiken. Voor meer informatie over
gezelschapsspellen raadpleegt u best op het internet een aantal spellensites waar u beschrijvingen en
recensies van spellen vindt, waar u ook kan lezen hoeveel het spel dat u wil aanschaffen kost en waar
u het kan aanschaffen. Van verschillende spellen kan u ook een online versie uitproberen zodat u zelf
het spel kan leren, vooraleer u het inzet als leermiddel in de klas.
In Vlaanderen is vooral het Vlaams Spellearchief bekend: http://www.Vlaams-spellenarchief.be. Bij het
Vlaams Spellenarchief kan u spellen huren en vindt u behalve een zeer uitgebreide databank ook een
rubriek ‘educatieve spelen’ en vertalingen van anderstalige of zoekgeraakte spelregels. In Nederland
is een goede startsite: http://www.spellink.be die u doorlinkt naar spellensites als Bordspelinfo,
Anderspel, Spellengek, e.a.
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Enkele voorbeelden van gezelschapsspellen

Rush hour is een bordspel met een opdrachtenboekje. De
bedoeling is dat je de weg vindt naar de uitgang door objecten op
een bepaalde manier te verplaatsen. Er zijn verschillende
uitvoeringen te verkrijgen, o.a. een Railroad en Safarie-uitvoering.
Er zijn ook uitbreidingen van het spel. Het spel kan worden
gespeeld vanaf kleuterleeftijd maar omdat de kaarten een
opklimmende moeilijkheidsgraad hebben is dit ook voor oudere
kinderen en volwassenen geschikt.

Set! is een spel dat uit 81 kaarten bestaat. Op die kaarten staan
verschillende figuren. Bij het begin van het spel worden er 12 van
deze kaarten open gedraaid. Het is de bedoeling dat je daaruit
zoveel mogelijk sets verzamelt. Een set bestaat uit drie bij elkaar
passende kaarten. De spelers proberen door snel reageren en
slim combineren zoveel mogelijk sets te verzamelen.

Blokus bestaat uit een set van 21 speelstukken: monomino’s,
domino’s, triomino’s, tetromino’s en pentomino’s. Het speelbord
biedt ruimte om deze stukken, volgens bepaalde regels te
plaatsen. De speler die aan het einde van het spel het minst
aantal vierkantjes in zijn resterende stukken heeft wint het spel.

Tantrix is een leg-/puzzelspel, waarbij er wordt gespeeld met
platte zeshoekige bakelieten stenen. Op elke steen staan drie
gekleurde lijnen (mogelijke kleuren: geel, rood, blauw en groen),
en op de achterkant van een steen staat een gekleurd getal, van
belang bij de puzzelopdrachten. Er zijn twee verschillende set's
verkrijgbaar: Discovery is een kleine puzzelset bestaande uit 10
stenen, Gamepack is een set bestaande uit 56 stenen, waar men
niet alleen mee kan puzzelen maar waar men ook het Tantrixgezelschapsspel mee kan spelen.

Hive: op 11 zwarte en 11 ivoorkleurige speelstenen zijn
verschillende insecten te zien, die allemaal verschillend kunnen
bewegen. Een spelbord is niet nodig, in de loop van het spel
vormen de stenen het speelveld.
Het gaat erom de bijenkoningin van de tegenstander vast te
zetten en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de eigen koningin dit
lot bespaard blijft. Een koningin is vastgezet als ze aan alle
kanten door in totaal 6 stenen is omgeven.
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Taal
Kinderen met een talent voor taal kan u zeer gevarieerde opdrachten geven waarbij een beroep wordt
gedaan op hun creatief denkvermogen, zonder dat daar werkblaadjes en –boekjes aan te pas moeten
komen: het schrijven van reklameteksten, doodsberichten, politieke pamfletten, gedichten, proza,
korte en lange verhalen, dagboeken, stripverhalen, recepten, handleidingen, enz.
LEZEN: veel hoogbegaafde kinderen leren zichzelf lezen en kunnen dikwijls (niet altijd!) al lezen
vooraleer ze naar het eerste leerjaar gaan. De boekjes die worden aangeboden voor eerste lezertjes
zijn meestal ook aan hen niet besteed. Er bestaan series leesboekjes die, volgens de beschrijving,
weliswaar op een hoger technisch leesniveau zijn geschreven, maar waarbij de inhoud meer zou
aansluiten bij de leefwereld van jonge kinderen. Ik betwijfel of deze series verrijkingsmateriaal zijn
voor hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen kunnen ook meestal een moeilijkere inhoud aan. Laat die
kinderen zelf boeken meebrengen als ze in de klas moeten lezen of zorg voor een voorraadje boeken
voor oudere kinderen waarmee ze via u kunnen kennismaken. Ervaring leert dat kinderen die niet
graag boeken lezen wel te motiveren zijn voor het lezen, als de teksten ook informatief zijn.
Een voorbeeld is de serie Natuur in de kijker,
uitgegeven door Deltas. In deze serie zijn al meer
dan 40 titels verschenen
Een andere populaire serie is Waanzinnig om te
weten, in het Nederlands uitgegeven door
Kluitman. Ook in deze serie zijn al tientallen titels
verschenen.

Slim kan lezen is verrijkingsmateriaal voor
kleuters en bestaat uit een leerling
lees/werkboekje en een werkserie met 60 lessen
voor kleuters.
Aanvullend op de materialen is er een
handleiding voor de groepsleerkracht waarin
uitleg gegeven wordt over het herkennen van
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en de
manier waarop het materiaal in de groep kan
worden gebruikt. Een proefzending kan u
aanvragen via de website
http://home.planet.nl/~gerve148/index.htm en
wordt digitaal doorgestuurd.
Voor kinderen die graag met woorden en taal spelen is er het taalpakket: Cryptologisch. Met deze
werkboekjes leren kinderen tien sleutels aan waarmee cryptogrammen opgelost kunnen worden.
Cryptologisch wordt uitgegeven door Kinheim: http://www.kinheim.nl

Taalpuzzels
Taalpuzzels kunnen ook op het internet worden gezocht met behulp van zoektermen als ‘rebus’
‘kruiswoordpuzzel’ ‘taalpuzzels’ ‘cryptogram’ .
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Wetenschap en techniek

Ontdekkisten kan u zelf samenstellen. Hierboven ziet u een kist, samengesteld door Katrien De
Keulenaer van basisschool De Vlieger. Met een paar magneten en een aantal diverse materialen
kunnen kinderen op ontdekkingstocht. Aangevuld met een paar informatieve boeken en een leerkracht
die kan antwoorden op de vragen die de kinderen stellen kunt u inspelen op de nieuwsgierigheid van
kleuters.

Bij uitgeverij Schoolsupport vindt u het
lessenpakket Technokit: drie koffers, één per
schoolgraad, met elk 30 werkkaarten zetten de
kinderen in groepjes van 2 tot 4 leerlingen aan
het werk om vaardigheden te ontwikkelen
waarmee technische vraagstukken zijn op te
lossen. Een koffer kost 31 euro. Leermiddelen,
uitgegeven door Schoolsupport worden in België
verdeeld door de uitgeverij Abimo.

Op de website http://www.technica10.nl kunt u
gratis werkbladen downloaden in pdf. Deze
werkbladen tonen stap voor stap hoe je
bijvoorbeeld een deurmat-alarm kan maken met
behulp van een paar attributen.
Met een beetje handigheid kunnen kinderen
andere dingen uitvinden, gebruik makend van
wat ze hier leerden.
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Vreemde talen
Hoogbegaafde kinderen die goed opletten tijdens de lessen hoeven thuis geen uren meer te besteden
aan het herhalen en instuderen van lessen. In veel scholen wordt ook geen huiswerk gegeven.
Hoogbegaafde kinderen moeten zich dus niet dikwijls inspannen om kennis te verwerven of te
verwerken. Ogen en oren openhouden en allert zijn is meestal genoeg om later, wat ze hoorden of
zagen weer op te diepen uit hun geheugen. Van kleinsaf zijn zij het gewoon dat leren niets meer is
dan dat. Kinderen die later, in het secundair het vak Latijn kiezen worden daar dan vroeg of laat mee
geconfronteerd. Het Engels horen ze elke dag op radio en televisie of leren ze via het internet. Latijn
daarentegen is een dode taal. Om die taal aan te leren moet er wel geleerd en gestudeerd worden
want het Latijn kunnen ze niet oppikken in het dagdagelijks leven. Dat is dan ook dikwijls één van de
vakken waarover ze later struikelen.
Hoogbegaafde kinderen op vroege leeftijd een vreemde taal laten leren en instuderen is dus zinvol.
Geen Engels of Frans, want deze taal worden later hoedanook weer aangeleerd op school, maar wel
een andere taal. Spaans, Italiaans, Chinees of een andere taal bijvoorbeeld. Het leren van
woordenschat en grammatica zorgt ervoor dat ze zich leren inspannen.
Belangrijk hierbij is dat de kinderen terecht kunnen bij een leerkracht die met hen de taken doorneemt
en dat de kinderen hiermee kunnen bezig zijn tijdens de lesuren. Het leren van een vreemde taal kan
een invulling zijn voor een kangoeroewerking in de school.

Juan y Rosa is een Spaanse leermethode die kan worden ingezet
als verbreding in het basisonderwijs.
Per leerling kan een leerboek en een werkboek worden
aangeschaft (€ 61,5) Hierbij horen voor de groep ook de twee
cd'roms en het oplossingenboek (€38,5 ). Ook een cd-speler met
koptelefoon is nodig.
Meer info op: http://www.juanyrosa.nl waar je een leerkrachten- en
een leerlingenhandleiding kan downloaden en een
kennismakingspakket kan aanvragen.
Als aanvulling op het leren van een taal bestaan er ook spellen:

De taalkwartetten van Scala Leuker Leren vind je in de gewone
Vlaamse boekhandels en kosten ongeveer 9 euro.

Met het spel Inew Amigos! oefenen kinderen spelenderwijs een
taal. Het spel wordt uitgegeven door University Games en kost
ongeveer € 40.
New Amigos is verkrijgbaar in verschillende talencombinaties:
Nederlands/Engels, Nederlands/Frans, Nederlands/Italiaans en
Nederlands/Spaans. Het spel heeft drie spelniveau’s zodat het
gespeeld kan worden door beginners en gevorderden.
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Sociale vaardigheden
Een uitspraak die regelmatig in gesprekken over hoogbegaafden opduikt is dat hoogbegaafden niet
zouden beschikken over voldoende sociale vaardigheden. Maar is dat wel terecht? Is een gebrek aan
sociale vaardigheden inherent aan het hoogbegaafd zijn? Als van kinderen, hoogbegaafd of niet,
wordt gezegd dat ze niet functioneren in de groep, in hoeverre is dat eigen aan een kind of werd dit
veroorzaakt of beïnvloed door de groep?
Stelt u zich de vraag hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen snel vreemde eenden in de bijt worden
in een groep waarvan de leden meestal anders redeneren en/of anders leren dan zijzelf. Kinderen
groeien op in een milieu dat ouders voor hen creëren. Hun peers zijn op hele jonge leeftijd, de
kinderen van vrienden en/of familieleden van hun ouders die zelf ook peers zoeken of gezocht hebben
waartussen zij zich comfortabel voelen. Hun referentiekader is op zeer jonge leeftijd dikwijls niet het
referentiekader dat ze terugvinden in een school. Het hangt dan van de persoonlijkheid van een kind
af of het zich daar wel of niet kan standhouden, maar ook of de school en meer specifiek de
leerkracht, kan zorgen voor een veilige omgeving waarin een kleuter gewoon zichzelf mag zijn, waar
het zelfvertrouwen kan opbouwen. Dikwijls speelt de leerkracht daarin een belangrijke rol in die zin dat
een leerkracht oog wil hebben voor de noden van elk kind en die noden ook (h)erkent. Kleuters zie je
al snel de omgeving afspeuren en proberen zich aan te passen aan wat de juf of meester of andere
kinderen van hen vragen of verwachten. Kleuters die op 3-jarige leeftijd de kleuterschool
binnenstappen en het onderscheid kennen tussen erwtensoep en broccolisoep, en kleuren kennen als
azuurblauw, oranjerood of citroengeel krijgen net als elk ander kind uit de groep 3 jaar tijd om de
basiskleuren te leren onderscheiden en benoemen. Veel energie van hoogbegaafde kleuters gaat dan
naar het trachten zich aan te passen aan de normen, eisen en verwachtingen van de groep omdat het
wil aanvaard worden als een vriendje in de klas. Onderpresteergedrag dat ook later kan leiden tot
grotere problemen ontstaat in de kleuterklas, en meestal bij kinderen met weinig zelfvertrouwen.
Voor veel hoogbegaafde kinderen zorgt ook het feit dat ze hypersensitief zijn, en zeer gevoelig voor
wat in hun omgeving gebeurt voor emoties die een kleuter niet altijd in een perspectief kan plaatsen
wellicht omdat het nog niet over de nodige levenservaring beschikt.

Filosofie voor kids zijn drie boeken met teksten en
tekeningen waarin basisvragen uit de filosofie aan bod
komen. Het is geschreven voor kinderen die een heleboel
vragen in hun hoofd hebben, over zichzelf, het leven en de
wereld en voor volwassenen die samen met kinderen op
zoek willen gaan, nadenken en discussiëren. Verschenen
zijn: Waarom leef ik? – Wat voel ik? – Wie ben ik? – wat is
Goed, wat is Kwaad? De boekjes zijn geschreven door
Oscar Brenifier en werden uitgegeven door het
Davidsfonds. Ze kosten 14 euro per boekje.

Kwink! Bestaat uit een bordspel en twee boekjes met
onderzoekopdrachten. De activiteiten zijn ontwikkeld op
basis van de theorie van Meervoudige Intelligentie van
Howard Gardner. In Kwink! worden kinderen op een
speelse manier geconfronteerd met dilemma’s en vragen
die betrekking hebben op henzelf en de wereld om hen
heen. Het spel kan besteld worden bij Stichting Plato:
http://www.lich.nl en kost € 90.
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