
UIT ONDERZOEK

IS GEBLEKEN

DAT ONDERZOEKEN 

VEEL LEUKER IS

DAN ANTWOORDEN

VINDEN

LOESJE

In het kader van De week van de hoogbegaafdheid                

(6 tot en met 14 maart) willen we je op weg helpen met een 

uitdagende, creatieve (samenwerkings)opdracht die voor 

al je leerlingen interessant kan zijn. De opdracht doet een 

beroep op de hogere denkniveaus van de Taxonomie van 

Bloom en sluit daarmee aan op de onderwijsbehoeften 

van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Wij verzorgen de feedback op de opdracht. Er is ook een 

leuke prijs te winnen met de opdracht. Doe je mee?

De opdracht:

STEL DAT JIJ DE BAAS ZOU ZIJN IN ONS LAND 

EN JIJ MOCHT BEPALEN HOE HET ONDERWIJS ER NA 

CORONA UIT KOMT TE ZIEN. 

HOE ZOU DIT ER DAN UIT ZIEN?

Je leerlingen kunnen hun ideeën vormgeven op een manier 

zoals zij dat zelf willen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 

een verhaal, een poster, een tekening, een fi lmpje, een 

gedicht, een lied, een maquette - laat hun creativiteit 

de vrije loop! Misschien werken ze samen aan één idee, 

misschien ontstaan er meerdere ideeën. Hoe dan ook, wij 

zijn er benieuwd naar! 

Op maandag 8 maart geef je aan je klas uitleg over de op-

dracht, waarna leerlingen die dat leuk vinden de rest van 

de week aan de slag kunnen. Die week komt er dagelijks 

voor je leerlingen een teaser (een korte aanwijzing die ze 

uitdaagt om vanuit verschillende perspectieven te kijken 

en te denken) beschikbaar op de Facebookpagina van 

HCO. Op maandag vind je daar ook een observatieop-

dracht waarbij we je uitdagen om gestructureerd te kijken 

naar het leren dat tijdens de opdracht ontstaat. Dit kan je 

onder meer helpen om meer- en hoogbegaafde leerlingen 

te signaleren. 

Uiterlijk vrijdag 12 maart rond je met je groep de opdracht 

af en stuur je het resultaat naar ons toe. Je kunt de crea-

tie(s) van je klas insturen aan n.lodders@hco.nl

Op vrijdag 19 maart gaan we van 16.00 tot 17.00 uur on-

line met leerlingen in gesprek over hun ideeën. Als één of 

meerdere van je leerlingen hieraan willen deelnemen dan 

kan je dat aangeven bij het insturen van de opdracht.  Een 

globaal beeld van alle inzendingen delen we via Social 

Media, om onderwijsland te inspireren met de ideeën van 

de kinderen. 

Veel plezier, we kijken uit naar veel positieve reacties en 

inspirerende ideeën! 
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