TalentOntwikkelProgramma (TOP) op Het Streek
Iedereen heeft een talent! Ligt jouw talent op het gebied van sport, muziek of op cognitief
gebied? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deelname aan een speciaal programma
waarmee we je helpen om het beste uit jezelf naar boven te halen: het
TalentOntwikkelProgramma (TOP).
Hoogbegaafdheid
Vanwege het diverse aanbod aan onderwijsstromen heeft Het Streek veel te bieden voor
hoogbegaafde leerlingen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra uitdaging op het
gymnasium, op het technasium of in de leerstroom GeoFuture. Ook in de bovenbouw hebben
we een uitdagend aanbod voor je, met onder andere Cambridge Engels (CPE), het vak
filosofie, extra programma’s op de universiteit (bijvoorbeeld Radboud Pre-University
College), mogelijkheid tot het volgen van een extra vak en het geven van bijlessen aan
leerlingen.
Je zou verwachten dat hoogbegaafde leerlingen het op school veel makkelijker hebben. Maar
juist deze leerlingen kunnen moeite hebben met aansluiting vinden bij de andere leerlingen,
met samenwerken en/of met leren leren.
Om hoogbegaafde leerlingen te helpen hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, hebben
wij een TalentOntwikkelProgramma (TOP) ontworpen. Met dit programma helpen je we om
op de juiste koers te varen zodat jij je schoolloopbaan op Het Streek succesvol kunt
doorlopen.
Indien je in aanmerking komt voor dit programma, kunnen we het volgende voor je
betekenen:
1. Een persoonlijk mentor die met je meedenkt en je indien nodig individueel begeleidt.
2. Een viertal ontmoetingen per cursusjaar om samen met andere leerlingen een
peergroep te vormen.
3. Workshops waarin we aan de slag gaan met thema’s die kunnen spelen bij
hoogbegaafde leerlingen. Zo starten we in het eerste jaar met de workshop LEF,
waarin je je ‘mindset’ gaat onderzoeken: veel hoogbegaafde kinderen hebben in
bepaalde situaties last van een ’fixed mindset’. Ze denken bijvoorbeeld dat ze alles
meteen goed moeten kunnen. Hierdoor gaat het juist vaak mis. Maar er is hoop! Je
kunt leren je gedachten om te buigen naar een ‘growth mindset’: hiervoor is lef
nodig! Deze workshop bestaat uit vier lessen, waarin korte stukjes theorie afgewisseld
worden met creatieve en uitdagende opdrachten.
In de volgende leerjaren bieden we andere workshops aan die je helpen met leren maar ook
die verdiepen of verrijken.

BOVENBUURTWEG
SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

z.o.z

Toptalent op het gebied van sport of muziek
Als je op hoog niveau een sport beoefent of muziek maakt, kan het lastig zijn om je
activiteiten buiten school goed te combineren met je schoolwerk. ‘Samen leren, samen
leven’ is onze slogan en daarom denken we graag met je mee wat nodig is om een
topprestatie te kunnen leveren.
Indien je in aanmerking komt voor het Toptalent Programma kunnen we het volgende voor je
betekenen:
1. Aanpassingen doen in jouw lesrooster.
2. Hulp bieden bij het inplannen van jouw toetsen.
3. Overleggen met de sportvereniging of instantie waar je aan verbonden bent.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor deelname aan het TalentOntwikkelProgramma?
Neem contact op met Mariken Verhoeven, zorgcoördinator (mvh@hetstreek.nl), of Jolanda
Keizer, teamleider havo 2 en 3 (jkz@hetstreek.nl) met vragen rondom hoogbegaafdheid.
Neem contact op met Ingeborg Wensing, docent bewegingsonderwijs en coördinator Talent op
School (iwe@hetstreek.nl) met vragen over toptalent.

