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Onderwijs met hoofd, hart én HANDEN

In Nieuw-Beijerland valt wat te klussen!
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Voor wie concreet
Als een leerling op cognitief gebied zijn/haar plafond heeft bereikt, 
een eigen leerlijn heeft voor één of meerdere hoofdvakken en een 
verwacht uitstroomniveau van eind groep 6 niveau op één of 
meerdere hoofdvakken (LOVS Cito)

Een uitstroomniveau, verwacht vervolgonderwijs instromen op PRO, 
LWOO, VMBO-basis.

Lage scores op de graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid 
van de Leerkracht- en of leerlingvragenlijst van ZIEN

En het kan zijn dat we een combinatie maken van begaafden        
(IQ van 68 – 160), er moet wel sprake zijn van enige handigheid op 
praktisch gebied.
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Wat bieden we aan?
Interessante en uitdagende opdrachten voor praktisch 
begaafde leerlingen.

Goede afwisseling qua werkvormen en inhoud.

Opdrachten die creativiteit van de leerlingen vereisen.

Opdrachten die constructief van aard zijn.

Opdrachten die een open houding stimuleren.

Twee keer per week een dag(deel)
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En het is bloed serieus
We stellen doelen op m.b.t. de persoonlijke vaardigheden:

1. Zelfinzicht
- emotioneel bewustzijn: herkennen van je emoties en hun effecten.
- gedegen zelfbeoordeling: ken je eigen kwaliteiten en beperkingen.
- zelfvertrouwen: sterk besef van eigenwaarde en capaciteiten.

2. Zelfregulering
- betrouwbaar en integer zijn, verantwoordelijk zijn.
- innovatie en aanpassingsvermogen: open staan voor nieuwe ideeën, flexibel zijn bij veranderingen.

3. Motivering
- prestatiedrang: ergens aan willen voldoen, iets/jezelf verbeteren
- betrokkenheid: aansluiten bij doelen van een groep
- initiatief en optimisme: doorzettingsvermogen en initiatief nemen.

We stellen doelen m.b.t. sociale vaardigheden:
1. Inzicht in de ander

- andere mensen begrijpen: begrip voor gevoelens en inzichten van een ander.
- dienstbetoon: behoeften van anderen (de klant) herkennen en eraan voldoen
- omgaan met diversiteit: accepteren van mensen met andere achtergrond,  verdraagzaamheid

2. Omgaan met de ander
- communicatie: oprecht luisteren en overtuigende informatie geven
- conflictbeheersing: onderhandelen over en een oplossing vinden voor meningsverschillen
- het aangaan van verbintenissen: scheppen en in stand houden van nuttige relaties
- samenwerking: samen met anderen werken aan een gemeenschappelijk doel
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 Schoonmaken kippenhok psychogeriatrische instelling.
 Helpende hand in een kindcentrum met meervoudig complex gehandicapte 

kinderen.
 Klussen (met ouderen) in een centrum voor wonen, welzijn en zorg, midden in 

het dorp, een van oorsprong traditioneel verzorgingshuis. 
 De gewone klusjes in en om de school.
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Wie wil dit niet?

Goed welbevinden leerlingen

Goed welbevinden leerkrachten

Oudertevredenheid

Gemiddeld 0,16% per jaar verwijzing van 
kinderen naar ander onderwijs

(= 1 leerling van de 300, om het jaar 

/ landelijk ruim 6%, 18 leerlingen per jaar)
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We kijken naar de beelden

8


