
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mededelingen 

Echa conferentie tips: 

* Veel aandacht voor belang van creativiteit 

ontwikkelen/ behouden: o.a. Zekreski 

* Gender issues & over- excitabilities 

* Zoov+: https://scaliq.com/product/zoov/ 

Nieuwe functie Plein 013: HB Coördinator  

Track 013 is een Onderwijs Zorg Combinatie 

geworden (OZA) 

 

 

 
PO 

Laatste ronde deelnemers opleiding expert 

basis en gevorderd HB vanuit subsidie 

Door resterend bedrag nog ruimte voor nieuw 

aanbod in de vorm van cursussen, komt op 

ontwikkelacademie 

In de buurt gebeurt het -> al veel initiatieven 

gericht op HB 

Stand van zaken 

VO 

Toptrack is verhuisd naar Wilhelminapark 

Cobbenhagen heeft een nieuwe stroming: 

Waldorfstroom(vrije school) 

Veel wisselingen binnen de HB-experts van de 

scholen 

Gemeente 

Speerpunten gemeente komend jaar: 

 Informatieve website voor professionals en 

ouders 

Opzetten/uitwerken denktank MBO   

   Doorgaande lijn kinderopvang en PO  

  Oriënteren uitgave periodieke nieuwsbrief  

 Omgang leerplicht en variawet 

Point 

 Point013, Point040, Point073 

 Noordelijke Provincies willen ook starten, 

maar is nog niet helemaal rond 

 Routekaart is door Point013 in samenwerking 

met Plein 013 ontworpen: lancering 22 november 

MBO 

Meer aandacht en bewustwording voor het thema 

HB binnen het MBO: signaleren en scholing 

leerkrachten & ook studenten in “onderwijs” 

opleidingen 

Hand-out Talentnetwerk, 26-09-2022 

https://scaliq.com/product/zoov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelwerkgroepen 

Werkgroep POVO -> Dit jaar 4 POVO bijeenkomsten:  Inschrijven voor PO via de 

ontwikkelacademie. Inhoud bijeenkomsten: kennisoverdracht, werkopdracht en good practice uit 

PO/VO. Accent ligt op doorgaande lijn en overdracht PO naar VO 

Werkgroep cultuur/techniek en wetenschap -> wordt weer intensiever opgepakt  

Werkgroep kinderopvang – PO -> komt binnenkort weer bij elkaar waarbij vaststelling van 

doelstelling en activiteiten voor komend schooljaar centraal staan 

Werkgroep signaleren VO –> dit heeft stilgelegen en wordt dit schooljaar weer opgepakt vanuit 

het VO.  

 

 

 

Belangrijke zaken 

Subsidie ministerie OCW (subsidie (hoog) begaafdheid is verlengd door COVID. Aankomend 

schooljaar mag geld uit subsidie nog besteed worden. 

 Overzicht VO scholen wat men kan bieden t.a.v. HB is herzien en is verspreid onder IB’ers. 

https://portvolio.nl/hoogbegaafdheid/ 

Communicatie over alle netwerken-> wat moet er afgesproken worden? Volgende keer staat dit 

als agendapunt weergeven. 

Gemeente is zich aan het oriënteren op het uitgeven van een Nieuwsbrief ->organisatie wordt 

nog over nagedacht. 

 

 


