
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

Routekaart gelanceerd. Link : 
https://www.point013.nl/producten-point/ 

Waarnemend bestuurder Frank Kraus voor Plein 
013 begonnen 

 

 

 

 

PO 

Routekaart gelanceerd -> 

https://www.point013.nl/producten-point/ 

Nieuw aanbod vanuit resterend geld subsidie: 

kennismaking executieve functies en 

kennismaking slimme kleuters. Daarnaast 3 

daagse cursus executieve functies en 3 daagse 

cursus slimme kleuters ->ontwikkelacademie 

Inventarisatie besturen afrondende fase -> 

verslag/ voorstel 

Twee nieuwe buurten die een 

ontmoetingsdag  HB gaan starten (Noord en Oud-

Noord) 

Stand van zaken 

VO 

Belang afstemming PO/ VO/ Gemeente, 

zodat leerlingen in beeld zijn ->ivm toelatingen en 

zoeken naar een passende (onderwijs)plek etc. 

 Portvolio en Plein013 gaan voor 

kerstvakantie verhuizen naar nieuwe locatie: J. 

Asselbergsweg 38  

Leerlingen die vroeg uitstromen op PO soms 

te jong voor VO -> vernieuwende interventies 

besproken  

Gemeente 

Impulssubsidie voor hoogbegaafde leerlingen/ 

jongeren van 0-27 jaar. Inspiratie dag op 1 maart.  

Pitchmiddag waarin uitgewerkte voorstellen 

worden gepitcht op 5 juli 2023. 

Nieuwsbrief gemeente Tilburg ook voor 

andere gemeenten, zoals Dongen en Gilze. Zij 

leveren ook een bijdrage.   

Vast informatief overleg gemeente met PO en 

VO  

 Digitaal onderwijs kan gaan komen (Wiersma 

wet) -> Wat betekent dit voor PO VO? 

Point 

 9 scholen  binnen POINT013 

 Nagedacht over nieuw soort 

“gespecialiseerde werkplaats” (Linda van den 

Berg (gelijke kansen) en Anouke Bakx 

(hoogbegaafdheid)) 

POINT040 stopt na dit jaar en sluiten dan aan 

bij POINT013 Tilburg 

POINT experts binnen de scholen -> hoe krijg 

je het breed binnen de scholen? 

MBO 

Meer aandacht en bewustwording voor het thema 

HB binnen het MBO: signaleren en scholing 

leerkrachten & studenten in “onderwijs” opleidingen 

Hand-out Talentnetwerk, 28-11-2022 

https://www.point013.nl/producten-point/
https://www.point013.nl/producten-point/


 

Deelwerkgroepen 

Werkgroep POVO –> Effectieve bijeenkomst gehad op 7 november 2022. Gekeken naar een 

overdrachtsformulier naast het DOD voor overgang PO - VO voor HB leerlingen. Daarnaast uitleg 

van de WISC V & een good practice. Vanuit MBO is ook behoefte aan overdrachtsformulier -> VO 

geeft aan dat soms niets gedeeld kan worden (ligt aan de “soort” overdracht van school naar 

school/ type onderwijs). Als dit overdrachtsformulier “afgerond” is dan mogelijk een gelijke versie 

voor MBO ontwikkelen. 

Status voor overdracht naar HBO: leerlingen melden zichzelf bij werkgroep binnen Fontys. Vooraf 

geen meldingen van vooropleiding.  

Werkgroep cultuur/techniek en wetenschap -> Vakdocenten binnen CIST opgeleid om meer in 

te zetten op talent en talentbegeleiding. Nieuw concept: school “talent takeover” door 

vakdocenten (concept van Luc de Wulf). De basisschoolleerkrachten gaan tijdens de “overname” 

observeren in de klas. Aan einde van de dag is er een overdracht naar de leerkrachten. Robin 

Brugman is provinciaal bezig met provinciaal proces; gelijke kansen -> https://www.cult-

lab.nl/over.  

 Werkgroep kinderopvang – PO -> Start met een hand-out waar allerlei informatie opkomt voor 

PO en KO. Doel van deze hand-out: awareness creëren. Werkplaats Point40 gaan kijken hoe 

(groot) onderzoek bijv. leerlingen van 3 jaar signaleren en passend begeleiden naar PO.  

 

 

 Belangrijke zaken 

 Eindcongres subsidie HB PO en VO (wellicht ook kinderopvang en MBO uitnodigen en aanbod 

voor deze doelgroep) op 7 juni 2022 15.00u-17.30u (zowel hybride als fysiek), locatie Fontys.  

Thema van dit congres, bestaande uit een tiental workshops, is doorgaande lijn in begeleiding van 

kinderen met kenmerken van HB. 

Communicatie over alle netwerken-> wat moet er afgesproken worden? Notulen worden 

uitgewerkt in Hand-outs van verschillende netwerken. Deze komen op de site van Plein 013 te staan. 

Eerste Nieuwsbrief van gemeente is verschenen. Wanneer mensen deze nieuwsbrief willen 

ontvangen dan kan men zich aanmelden bij: hb.leerplicht.rmc@tilburg.nl. 

Jannet van Horssen doet een onderzoek binnen POINT040: Zelfbeeldonderzoek .Dit is een 3-jarig 

onderzoek op het Odulphuslyceum Tilburg en stedelijk gymnasium Eindhoven. 
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