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Van Leonardo naar Vitruvio
In het schooljaar 2010-2011 zijn we gestart met het voltijds
hoogbegaafdheidsonderwijs. Op dat moment heette het nog
Leonardo-onderwijs.
In de eerste twee maanden kregen de leerkrachten de gelegenheid
trainingen te volgen en geschikte materialen te verzamelen. We
hadden daarbij de ondersteuning van een begeleider, die nauw
betrokken was bij de Leonardo Stichting. Op 1 november 2011 was
de officiële start met 15 leerlingen, verdeeld over twee groepen (34-5 en 6-7-8). Daarna groeiden we gestaag en vanaf schooljaar
2012-2013 breidden we uit naar drie groepen.
Dankzij trainingen en nieuwe materialen zorgde de Leonardo
Stichting aanvankelijk voor mogelijkheden om het onderwijs aan
onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. Toen dat begon te
stagneren waren we vooral op onszelf en ons netwerk aangewezen.
In dat netwerk zitten andere Leonardoscholen en deskundigen op
het gebied van hoogbegaafdheidsonderwijs, die we in de eerste
jaren hadden leren kennen. Daarom konden we doorgaan op de
weg, die we waren ingeslagen. Dat is ook te danken aan de ouders
van onze leerlingen, die ons altijd van harte hebben gesteund en dat
nog steeds doen.
Inmiddels hebben we een nieuwe naam: Vitruvio, een naam waar
we trots op zijn, is afgeleid van “de Vitruviusman” van Leonardo da
Vinci. Het Vitruvio-onderwijs bouwt voort op het Leonardo
Concept. We hebben al veel bereikt, maar we blijven in
ontwikkeling….net als onze leerlingen.

Waarom fulltime HB-onderwijs?
Het Vitruvio-onderwijs is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen met
een IQ van 130 of hoger, die creatief zijn in het bedenken van
oplossingen en doorzettingsvermogen hebben om een taak te
volbrengen.
Vaak passen hoogbegaafde kinderen zich aan; ze doen wat hun
omgeving (het systeem, de school, de klasgenootjes, de
maatschappij) 'normaal' vindt. Hierdoor wordt tekort gedaan aan
de talenten van deze kinderen en het is slecht is voor hun
zelfvertrouwen.
Door gebrek aan (h)erkenning in het reguliere onderwijs kunnen
sommige van deze kinderen gefrustreerd raken en vastlopen. Ons
onderwijs biedt deze kinderen de mogelijkheid om weer te leren en
zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Voor hen brengt ons
onderwijs meer perspectieven en nieuwe uitdagingen.

Het grote voordeel van zgn. “peergroups”
Peergroups zijn krachtige katalysatoren in onderwijsprocessen.
Maar katalysatoren kunnen reacties versnellen en vertragen. Het is
dus de kunst om een peergroup zo samen te stellen dat de
leereffecten positief zijn. Kinderen leren met en van elkaar in een
groep met dezelfde creatieve en intellectuele vermogens, zodat ze
elkaar versterken. En dat is de grote kracht van het Vitruvioonderwijs.
Samen leren, samen delen
Leren van en met elkaar is cruciaal. En als je met elkaar een
prachtig product hebt gemaakt of een fantastisch onderzoek hebt
uitgevoerd, dan wil je dat ook delen met anderen. En delen hoeft
niet beperkt te blijven tot je klasgenoten of meesters en juffen.

Foto 1. Samen een rekenspel bedenken
en maken.
Foto 2. Samen bouwen aan een
machine voor de First Lego
League Junior.
Foto 3. Team “The Greenmachine” in
actie met hun robot tijdens de
First Lego League Regiofinale
(HZ – Vlissingen).

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Verrijking en verbreding – extra vakken
Hoogbegaafde Leerlingen hebben in de regel minder behoefte aan
instructie en aan herhalings- en oefenstof. Zij zijn in staat leerstof in
een hoog tempo te verwerken. Het leerstofaanbod in de traditionele
onderwijsmethoden past daarom niet bij deze leerlingen. Om die
reden wordt de stof ingedikt. Dit indikken van reguliere lesstof
wordt compacten genoemd. Compacten heeft enerzijds als doel te
voorkomen dat leerlingen zich gaan vervelen en gedemotiveerd
raken. Anderzijds komt door indikken tijd vrij die anders ingevuld
kan worden, namelijk met leerstof die echt een beroep doet op de
intellectuele capaciteiten van de leerlingen. Dit wordt vormgegeven
door het extra aanbod, gedeeltelijk gegeven door vakdocenten.
Dit is ons extra aanbod:







Twee keer per week Engels
Spaans in de bovenbouw (vanaf eind groep 6)
Muziek en multimedia
Denk- en coöperatieve spelen, w.o. schaken en bridge
Filosoferen en debatteren
ICT-vaardigheden

Verdieping
Veel hoogbegaafde kinderen komen op school met heel veel kennis
en soms een aanzienlijk begrip over de wereld. Ze zijn vaak
teleurgesteld als school niet aansluit bij hun interesses en het
onderwijsaanbod hen niet voldoende uitdaagt. Deze aansluiting is
belangrijk om te voorkomen dat kinderen faalangst en een fixed
mindset ontwikkelen. Het gaat niet om het geven van de juiste
antwoorden maar om het stellen van de juiste vragen.

Deep Level Learning: Het Curriculum
Zoals al eerder gezegd: het gaat om het stellen van de juiste vragen.
Hogere Orde Denkvragen, waarbij de nieuwsgierigheid wordt
geprikkeld en de leerlingen moeite moeten doen om antwoorden te
vinden, m.a.w.: ze moeten op onderzoek! Als ze het gevoel hebben
daadwerkelijk iets te (kunnen) leren, dan is de juiste snaar geraakt.
Deze manier van werken bewerkstelligen we m.b.v. een curriculum
van 15 grote en 10 kleine thema’s, die in een tijdsbestek van vijf
leerjaren aan bod komen. Er wordt gewerkt volgens het TASCmodel (zie afbeelding).
Regelmatig zijn excursies naar bedrijven , musea, onderzoekscentra en gastlessen onderdeel van de lessen. Hiermee wordt een
relatie gelegd naar de dagelijkse werkelijkheid, de maatschappij
(van vroeger en nu), de natuur …enz.
Leonardotijd en workshops
Naast het werken binnen de thema’s is er ook ruimte voor eigen
onderzoek. De leerlingen kiezen zelf een onderwerp, bedenken
onderzoeksvragen en gaan op zoek naar antwoorden. Na enige tijd
wordt dit afgerond met een presentatie voor klasgenoten en soms
ook ouders. Daarnaast organiseren de leerlingen workshops. Op
deze manier kunnen ze hun kennis en vaardigheden delen met
andere leerlingen.

Bezoek aan de boekhandel (thema “Verhalen”)

Het Curriculum

Jaar 1:

Jaar 5:

1. Beroepen
2. Zwart-wit

1. Samen-leven

4. Uit de kunst

3. Uitvindingen

2. Mode

3. Verhalen

4. Water

5. (Niet te) eten

5. Media, beeld
en geluid

Jaar 2:

1. Feesten

Jaar 4:

2. Over-bruggen

3. Leonardo da
Vinci

1. Reizen
2. Het hoofd

4. Communicatie

3. Sterren en
planeten

5. Aarde

4. Botsingen

5. Duurzaamheid - milieu
Jaar 3:

De grote
thema’s zijn
vet en de
kleine thema’s
zijn cursief
gedrukt.

1. Wonen bouwen
2. Bewegen

3. Wat is leven?
4. Zierikzee

5. Markt, ruil en
handel

Hoe leren hoogbegaafde kinderen?
Hoogbegaafde kinderen leren anders. Ze zijn soms sneller, soms
langzamer en soms zelfs slecht in leren. Het zijn vaak divergente
denkers, die voor een probleem heel veel oplossingen ziet, of soms
niet eens kunnen aangeven hoe ze tot een bepaalde oplossing zijn
gekomen. Leren leren is daarom een belangrijk onderdeel van het
onderwijsconcept. De executieve functies houden bij hoogbegaafde
kinderen vaak geen gelijke tred met de cognitieve ontwikkeling.
Daarom wordt hier extra aandacht aan gegeven. Het is belangrijk
dat ze worden versterkt en geoefend.
De benadering van de leerstof is in de regel anders dan gebruikelijk.
In het reguliere onderwijs wordt de leerstof meestal bottom-up
aangeboden. Hoogbegaafde kinderen zijn topdowndenkers. Zij
hebben behoefte aan het totaalplaatje.
Executieve functies.

Zorg
Omdat niet alle leerlingen uit hetzelfde hout zijn gesneden, kan het
voorkomen dat sommige leerlingen extra zorg nodig hebben,
bijvoorbeeld bij rekenen, spelling of leren leren. Ook voor deze
leerlingen bieden wij zorg-op-maat (passend onderwijs), zolang het
niet ten koste gaat van de kernwaarden van het Vitruvio-onderwijs.
Portfolio
Inmiddels hebben de leerlingen, naast een rapport, ook een
portfolio. In het portfolio houden ze zelf hun vorderingen bij. Het
wordt aangevuld met de vorderingen van het rekenen (Math) en
dingen waar het kind trots op is. Het portfolio berust op de pijlers
van het daltononderwijs. Leren leren en reflecteren zijn daarin
belangrijke elementen. Het rapport is vooral een beoordeling door
de leerkracht(en).

Groepsindeling en team
Er zijn dit jaar drie Vitruviogroepen: we zijn gestart met een groep
7/8 van 18 leerlingen, een groep 6/7 van 14 leerlingen en een
groep 3/4/5 met 12 leerlingen. Het is een streven om de groepen
niet te groot te laten worden. Hoe groot is moeilijk aan te geven.
Een enkelvoudige groep kan meer leerlingen bevatten, maar ook
zijn bepaalde persoonskenmerken van invloed op de groepsgrootte.
Het schoolteam bestaat uit vier gespecialiseerde leerkrachten. Elk
jaar volgen zij specifieke scholing om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen. De school heeft sinds schooljaar 2015-2016
contacten met Novilo, een organisatie die scholing en
ondersteuning biedt.
Daarnaast zijn er nog een aantal vakleerkrachten voor Spaans,
Engels, muziek, bridge en schaken.
Resultaten
Hieronder geven we de resultaten weer van de leerlingen die onze
groep 8 verlaten. We hechten er aan dat naast deze resultaten er
ook veel resultaten behaald worden die moeilijk in cijfers zijn uit te
drukken. Te denken valt aan resultaten als “(weer) geaccepteerd
worden” of “met plezier naar school gaan”.
Gemiddelde score Cito-eindtoets
van Vitruvio groep 8
2013
2014
2015
2016

547,6
547,7
544,1
542,8

Aantal en verwijzing

6 VWO
4 VWO
11 VWO en 2 HAVO/VWO
6 VWO en 2 HAVO/VWO

Samenwerking met Binnen de Veste
Het Vitruvio-onderwijs heeft een apart lesprogramma. Toch is het
van groot belang dat deze leerlingen niet geïsoleerd in de wereld
komen te staan, maar ook leren omgaan met kinderen die niet
hoogbegaafd zijn. Bij lesonderdelen waar het mogelijk is
integreren we de leerlingen met andere groepen binnen onze
school, bijvoorbeeld bij de gymlessen. Ook binnen de
expressievakken bieden we de mogelijkheden om
groepsdoorbrekend te werken. Dit zien we voor beide populaties
als een verrijking. Schoolreizen, schoolfeesten, schoolkampen e.d.
worden gezamenlijk genoten. Buiten de school zijn er tevens
activiteiten waarbij er volop gelegenheid is tot integratie, zoals
schoolvoetbal en schoolschaken.
Binnen de Veste is sinds 2003 een Daltonschool. De kernwaarden
voor Dalton staan in het volgende hoofdstuk omschreven. Voor het
hoogbegaafdheidsonderwijs is Dalton niet een voorwaarde. Wel
vinden we dat bij Vitruvioleerlingen het Daltongedachtengoed heel
goed past. Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn inmiddels
opgenomen in het Vitruvio-onderwijs. Het daltononderwijs rust op
vijf pijlers. Voorheen waren dat er drie. Een van de belangrijkste
veranderingen is de overstap van enkele uren per week Daltontijd
naar “een hele dag Dalton”. Daarnaast is Reflectie een belangrijke
toegevoegde pijler. Iets waaraan in het Vitruvio-onderwijs altijd al
veel aandacht werd geschonken.
Samenwerken aan
muurschildering
van deze tijd

Pijlers van het Daltononderwijs
Het Daltononderwijs is vooral een concept van “denken en doen” en
is daarom goed te combineren met diverse methodes en visies.
Dalton past bij zowel openbaar als bijzonder, bij regulier of, zoals in
ons geval, fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs. Kortom Dalton is
passend onderwijs voor nagenoeg iedereen. Binnen het Vitruvioonderwijs maken we dankbaar gebruik van de Daltonpijlers.
1.

Effectiviteit en doelmatigheid

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd,
menskracht en middelen. De taak is de drager van de te leren
vaardigheden en kennis. Een taak op maat houdt een leerling
doelmatig en functioneel bezig.

2.

Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)

In het daltononderwijs krijgen kinderen de vrijheid om het
taakwerk zelf te organiseren. De leerstof en de eisen die hieraan
gesteld worden, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.
De leerkrachten begeleiden de leerlingen om zich verantwoordelijk
te laten voelen voor eigen leren. Leerlingen krijgen de ruimte om te
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de
relatie tussen wat ze doen en wat het oplevert. Dit moet voor de
leerlingen een geleidelijk leerproces zijn, waarin zelfkennis en
zelfinschatting een grote rol spelen. Vrijheid is noodzakelijk om
eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Door
meer ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige
leerhouding ontwikkelen. Meer vrijheid betekent niet dat alles zo
maar kan.

3.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren op een daltonschool is ervaringsleren: dit
betekent dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot
een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het
probleemoplossend denken van een leerling. Om later als
volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen
leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De
keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige
beslissingen die effectief en verantwoord zijn.
Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te
bieden om vrijheid binnen de grenzen te leren hanteren.

4.

Samenwerken

Op onze school biedt de leerkracht de leerlingen iedere dag de
mogelijkheid om samen te werken. Dit wordt in de praktijk
uitgevoerd met (zelfgekozen) ‘maatjes’ of in gestuurde of spontane
groepssamenstellingen. Doordat leerlingen samen met de
leerkracht en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij
met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het
samenwerken kan het leren vergemakkelijken. Samenwerken met
anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale
vorming; leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen.
Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Ze ontwikkelen sociale vaardigheden, het beoordelen van eigen
inbreng en die van medeleerlingen en discussievaardigheden.

5.

Reflectie

Reflectie is een kernwaarde in het daltononderwijs die de
bovenstaande kernwaarden ondersteunt en versterkt. Door na te
denken over wat je gaat doen of wat je hebt gedaan, leer je over je
eigen gedrag en dat van anderen. Je leert jezelf en anderen
daardoor kennen.
Elke leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn of
haar handelen in de onderwijspraktijk. Op schoolniveau vindt
reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Ook leerlingen
moeten kunnen reflecteren op leeropbrengsten en op persoonlijke
ontwikkeling.
Op onze school willen we kinderen leren hoe zij reflectie kunnen
gebruiken als middel tot het bereiken van doelen, verbeteren van
prestaties. Door te reflecteren leer je jezelf beter kennen en kun je
je talenten beter benutten.

Een optreden verzorgen voor
de kinderen van groep 1 en 2.

Indeling en gebruik van het gebouw
In 2008 is de school ingrijpend verbouwd. Er is een verdieping op
geplaatst en lokalen zijn vervangen en aangebouwd. Met name de
bovenverdieping biedt grote mogelijkheden voor zeer eigentijds
onderwijs. De ruime verdieping is ingedeeld in aparte units.
Er kan gewerkt worden met grote(re) groepen, maar ook in kleine
groepjes of zelfs individueel. De bovenverdieping is vooral ook
geschikt voor zelfstandig werk, waaronder samenwerkingsopdrachten, bijv. bij techniekonderwijs of creatieve opdrachten.
Op de bovenverdieping zijn ook een paar computereilanden
opgesteld. Deze worden vooral gebruikt door de leerlingen van
Binnen de Veste, daar de Vitruvioleerlingen de beschikking hebben
over een eigen laptop of tablet.
Naast het keukentje is er nog een aparte ruimte voor het personeel.
Ten slotte zijn er ook nog twee ruimtes waar remedial teaching of
andere ambulante begeleiding plaats kan vinden.
Op de benedenverdieping zijn de leslokalen en een speel-/
gymlokaal voor de kleuters. Naast de hoofdingang bevinden zich de
kantoren van de directie en de administratie.
Ook is er een kinderopvang op de benedenverdieping. Daarboven
zit de naschoolse opvang. Beiden zijn van de Stichting Kibeo,
waarmee wij nauw samenwerken.

Coöperatief spel op de
bovenverdieping.

Ouders.
De ouders zijn, zoals op elke school, vertegenwoordigd in de MR.
Onze MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Een van de
leerkrachten en een van de ouders vertegenwoordigen het
Vitruvio-onderwijs.
Daarnaast is er nog een werkgroepen onderwijsinhoudelijk
waarmee intensief contact is. Binnen de ze werkgroep wordt
kritisch gekeken naar het onderwijs en gezocht naar mogelijkheden
voor verbetering of ondersteuning.
De werkgroep financieel zoekt naar mogelijkheden voor verdere
financiële ondersteuning.
Mocht u eens met andere ouders willen praten over de
hoogbegaafdheidsproblematiek dan kunt u gebruik maken van het
emailadres info@hbonderwijssd.nl . De praktijk leert dat hier veel
behoefte aan is.

Culturele Dag Rotterdam, met een dansworkshop bij Scapino, een theaterworkshop bij
het RO-Theater en een rondleiding door het museum Boijmans Van Beuningen.

Ouderbijdrage
Het Vitruvio onderwijs kost gemiddeld 1900 euro extra per jaar per
kind. Dit wordt helaas niet door de overheid gefinancierd. Zonder
extra inkomsten kan er geen voltijds onderwijs aan hoogbegaafden
gegeven worden. De Stichting steunt jaarlijks financieel het
Vitruvio onderwijs. Dit is mogelijk door schenkingen en sponsorgelden die aan de Stichting gedaan worden.
Daarnaast worden informatieavonden georganiseerd en is er een
jaarlijkse picknick.
Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs SchouwenDuiveland werft geld voor het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs
op Schouwen-Duiveland op een fiscaal vriendelijke manier.
Doordat de stichting een ANBI-status heeft, zijn schenkingen
fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de gift van het belastbaar
inkomen afgetrokken kan worden. Dat wil zeggen dat u, afhankelijk
van de belastingschaal waarin u zit, tot de helft terug kunt krijgen
van de Belastingdienst.
We vragen alle ouders om geld te schenken aan deze stichting. Dit
is vrijwillig maar niet vrijblijvend, want voor de continuïteit van het
voltijds hoogbegaafden Vitruvio-onderwijs is een extra bijdrage
noodzakelijk. We vragen de ouders om naar vermogen te schenken.
Op deze manier is het tot nu toe gelukt om het Vitruvio-onderwijs
op Binnen de Veste zonder verplichte ouderbijdrage te financieren.
Daarnaast moeten ouders zelf een i-pad aanschaffen om het
onderwijs voor hun kind mogelijk te maken. De juiste specificaties
worden door de school aangegeven.

Aanmelding
Er moet een hoogbegaafdheidsonderzoek hebben plaatsgevonden
door een NIP gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog
waaruit een Totaal IQ van 130 of meer naar voren komt. Het
onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar. De kosten van dit
onderzoek komen voor rekening van de ouders en bedragen
ongeveer 350 euro. Steeds meer erkennen de scholen de
hoogbegaafdheidsproblematiek en kan het onderzoek via school
plaatsvinden.
Na het onderzoek is er de mogelijkheid voor een
kennismakingsochtend. Vervolgens is er een observatieweek.
Binnen deze week is er een moment waarop een orthopedagoog
komt observeren. De bedoeling van deze observatie is om
opvallende leerlingkenmerken in beeld te brengen (leer- en/of
gedragsproblemen, werkhouding, persoonskenmerken) Het
onderwijs moet immers passen bij het kind.
Daarna wordt een besluit genomen tot wel of geen toelating of een
proefperiode van drie maanden. Na de proefperiode wordt het kind
definitief geplaatst of kan worden opgenomen in de reguliere
groepen van Binnen de Veste. Een terugkeer naar de oude school is
natuurlijk ook mogelijk. De keuze is dan aan de ouders.

Nieuwsgierig geworden naar deze vorm van onderwijs?
Neem dan contact op met de school.

Contactgegevens
Adres:
OBS Dalton Binnen de Veste – Vitruvio
Raamstraat 3, 4301BP Zierikzee.
Tel 0111-413071
E-mail: binnendeveste@obase.nl

