
Talentontwikkeling, beleidsnotitie en activiteitenoverzicht  
 
Inleiding 
‘Samen worden wie je bent, daartoe zou in de ogen van Kees Boeke onderwijs iedere werker 
in staat moeten stellen. Kees Boeke staat met die opvatting in een traditie die al begint met 
Aristoteles’ gedachte dat ieder ding van nature gericht is op dat gene waardoor het 
vervolmaakt wordt; d.w.z. op de verwerkelijking van zijn wezensvorm.’ 
 
De notitie talent en excellentie schreven we in 2012 vanuit bovenstaande gedachte dat het 
onderwijs op De Werkplaats voor ieder kind de ruimte creëert om naar aard, talent en 
vermogen te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. De rol van de medewerkers is 
het bieden van kansen, het zien van talenten, het stimuleren van werkers om op eigen 
niveau te leren, ontdekkingen te doen en zodoende te leren vanuit hun eigen ervaringen.  
De Werkplaats hanteert een brede invulling van het begrip talent. Met leren is 
onlosmakelijk verbonden het maken van fouten en vergissingen, 
het krijgen van inzicht in eigen beperkingen en daar weer van leren. 
 
Talentontwikkeling is een bouwsteen in het schoolplan van 2012 – 2016: 
 
De Werkplaats helpt werkers hun eigen talenten te ontdekken en die te ontwikkelen 
vanuit het uitgangspunt dat elk kind die eigen talenten in zich heeft: kinderen/werkers 
helpen te worden wie ze zijn. Dat impliceert ruimte voor individuele ontwikkeling en 
bijbehorende keuzes. Verschil bestaat en mag er zijn, elkaar in eigen waarde te zien en 
te waarderen is daarmee onlosmakelijk verbonden. 
De werkers vertrekken naar voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs en maatschappij met 
een ‘rugzak’ met bewijzen van die talentontwikkeling. Elk kind kan haar/zijn eigen talent 
benoemen. Die talentontwikkeling is beschreven en zichtbaar in de dagelijkse praktijk. 
De Werkplaats hanteert een brede invulling van het begrip talent. Met leren is 
onlosmakelijk verbonden het maken van fouten en vergissingen en daar weer van leren, 
het krijgen van inzicht in eigen beperkingen en daar weer van leren. 
Welke acties ondernemen we in de schoolplanperiode: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat zien we juni 2015 op De Werkplaats 
 
In elk leerjaar en op elk niveau zijn er mogelijkheden om aan 
talentontwikkelingsprogramma’s / activiteiten deel te nemen: 
 

 De Werkplaats is een Cultuur Profiel School. De culturele en creatieve ontwikkeling 
van de werkers heeft schoolbreed een prominente plaats. Naast de reguliere 
programma’s op cultureel en creatief gebied kunnen alle werkers van de school 
deelnemen aan diverse theater- en musical uitvoeringen (muziektheater, onder- en 
bovenbouw musical, diverse aangeboden dans-, muziek- en theater uitvoeringen en 
bezoeken al dan niet in samenwerking met externen) en kunnen werkers deelnemen 
aan een drietal open podia. 
 

 Het aanbod van WP talent (voorheen WP extra) is voor alle werkers van alle leerjaren 
en niveaus beschikbaar. 
 

 Op sportgebied kunnen alle werkers deelnemen aan een aantal activiteiten: siësta 
competities en Olympic Moves. Ook kunnen werkers die op hoog niveau sporten een 
topsport contract aangaan waarmee in overleg aanpassingen in het 
schoolprogramma gemaakt worden. Ook voor werkers die op hoog niveau musiceren 
is er een vergelijkbare constructie. 
 

 De Maatschappelijke stage blijft, ondanks het vervallen van de verplichting voor 
scholen, bestaan op De Werkplaats in leerjaar 3 (schoolbreed). Werkers kunnen 
kiezen uit een aanbod aan stage plekken of kunnen zelf een stageplek zoeken. 

 

 Het LOB programma in leerjaar 3 van alle geledingen richt zich voor een deel op 
vragen als “wie ben ik?”, “wat kan ik?” en “wat wil ik?” met het oog op de keuze die 
gemaakt moet worden in dat jaar voor het profiel / de sector waar de werker in de 
bovenbouw mee verder gaat. 

 

 Eureka VWO 1 t/m VWO 3 (VWO3 nog in pilot vorm) in team 4 en 6. 
Jaarlijks is er een gevarieerd aanbod, verzorgd door medewerkers, ouders, 
basisuniversiteit en andere externen. 
De activiteiten vinden zowel tijdens als buiten schooltijd plaats. Ervaringen 
versterken de ontwikkeling in vaardigheden en worden naast de ervaringen die 
werkers opdoen in het reguliere programma opgenomen in het portfolio (het zgn. 
koffertje). Tot die vaardigheden behoren: 
Onderzoek doen, eindproduct maken (mondeling en schriftelijk), reflecteren, plannen 
, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Hiermee wordt een duidelijke 
ontwikkelingslijn uitgezet over de eerste 2 jaar. Plan is om dit op termijn door te 
trekken naar leerjaar 3. 
 

 Het bèta excellent programma in havo en vwo in team 4, 5, 6 en 7. 
In de onderbouw worden elk jaar diverse programma onderdelen opgenomen in de 
bredere talent ontwikkelingsprogramma’s in team 4 (Eureka programma) en in pilot 
vorm in team 3. Ook werkers uit team 1 kunnen deelnemen. In VWO 3 is er een 



wekelijks bèta excellent programma van periode 2 t/m periode 4. 
In de bovenbouw van havo en vwo  wordt er een (wekelijks) programma aangeboden 
dat 2 (havo) of 3 (vwo) jaar lang loopt. Werkers die willen en kunnen hebben de 
gelegenheid om dit programma uit te breiden door het volgen van het U Talent 
programma op de Hoge School van Utrecht (havo) of de Universiteit Utrecht (vwo), 
waar een selectie aan vooraf gaat. 

 

 De debat groep in team 4, 5, 6 en 7 
Werkers kunnen vanaf leerjaar 3 instromen in de debatgroep. De debatgroep die 
wekelijks bij elkaar komt wordt begeleid door medewerkers uit de sectie Nederlands 
en de sectie maatschappijwetenschappen. Een deel van de organisatie wordt ter 
hand genomen door de werkers die al wat ervaring hebben opgedaan. 
De debatgroep doet mee aan diverse regionale en landelijke wedstrijden (Model 
United Nations (MUN), Model European Parlement (MEP), Lagerhuis debatten, Mini 
MUN op het Johan van Oldebarnevelt Gymnasium in Amersfoort). 
In team 4 wordt debatteren ook als eureka-aanbod aan geboden. Momenteel zijn er 
tweedebatgroepen die begeleid worden door de medewerker Nederlands uit dat 
team.  
Debatten en schoolverkiezingen rondom landelijke provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen en de daarbij horende PR worden georganiseerd in een samenwerking 
tussen medewerkers en werkers. 
 

 Talen in team 5, 6 en 7 
Voor Engels (Cambridge), Frans (Delf) en Duits (Goethe) worden er naast het 
reguliere programma verdiepingsprogramma’s aangeboden op verschillende 
niveau’s. De programma’s worden afgesloten met officiële examens die de 
toelatingskansen aan buitenlandse universiteiten en university colleges vergroten. De 
programma’s zijn toegankelijk voor alle werkers uit leerjaar 3 t/m 5/6.  
Werkers die een niveau hebben behaald kunnen het jaar daarop deelnemen aan het 
volgende niveau. 
 

 Werkers voor werkers 
Werkers uit leerjaar 5 en 6 van het VWO geven bijles aan werkers uit leerjaar 1 t/m 4 
van de diverse niveaus. Het werkers voor werkers programma wordt geheel gerund 
door werkers uit team 7. 
Er loopt een pilot in team 6 waarin werkers uit VWO3, binnen de maatschappelijke 
stage, bijles geven uit werkers van de onderbouw teams en helpen bij de lessen op 
de basisschool in groep 3 en 4. 

 

 Het Helen Dowling project in team 6 en 7. 
Werkers uit VWO 4 t/m VWO 6 organiseren diverse activiteiten en benefiet avonden 
om geld in te zamelen voor het Helen Dowling instituut in Bilthoven. Het HDI is een 
landelijke organisatie die psychologische ondersteuning biedt aan kankerpatiënten 
en familie / nabestaanden van kanker patiënten.  
Eén VWO3 klas doet mee aan dit project als maatschappelijke stage door het 
organiseren, voorbereiden en uitvoeren van een diner op school. Dit doen ze onder 
begeleiding van werkers uit VWO 4 t/m 6, de zogenaamde HDI ambassadeurs. 



Het geheel wordt gecoördineerd en georganiseerd door de ambassadeurs met 
ondersteuning van de teamleiders van team 6 en 7. 

 

 In team 3 is een pilot gestart met diverse kenmerken van talentprogramma’s van 
elders: een plus-programma voor geschiedenis, 5 werkers uit 3-vwo assisteren één 
uur per week bij vakinhoudelijke en organisatorisch ondersteuning van werkers uit 
klas 1 en 2, leerjaar 2 gaat deelnemen aan het project ‘beta-dagen’ van de HU met de 
nadruk op zelf onderzoek doen. 
 

 De Werkplaats-symposia in team 5, 6 en 7 
Elk jaar  wordt er tenminste 1 Werkplaats symposium georganiseerd met wisselend 
thema voor werkers uit de bovenbouw van havo en vwo. Tijdens een symposium 
worden er diverse workshops en lezingen gegeven door ouders en contacten van de 
diverse participerende medewerkers. 
De organisatie van de symposia ligt grotendeels in handen van werkers uit VWO 4 
t/m VWO 6, ondersteund door medewerkers van team 6 en 7 en  
 

 Bij diverse vakken in havo en vwo wordt er, al dan niet met grote groepen, 
deelgenomen aan olympiades. Landelijke wedstrijden waarbij werkers, met behulp 
van training in de reguliere lessen of lessen naast het reguliere programma, middels 
een toets proberen een volgende regionale of landelijke ronde te bereiken. 
Voorbeelden hiervan zijn de kangoeroe wedstrijd, een wiskunde wedstrijd voor 
werkers uit de onderbouw (voor alle brugklassers). De biologie en aardrijkskunde 
olympiades voor werkers uit vwo 5 en 6, die ook een plek hebben in de reguliere 
lesprogramma’s waarbij werkers ook naar internationale finales kunnen gaan en de 
wiskunde olympiade voor werkers uit leerjaar 3 t/m 5/6 HV. 
 

 In team 1 (onderbouw MH) staan regelmatig zgn. “talent besprekingen” op de 
agenda van het teamoverleg. Hierbij ligt expliciet de nadruk op het bespreken van 
werkers uit het team vanuit de mogelijkheden en talenten die ze hebben i.p.v. wat 
niet goed gaat en wat ze niet kunnen. 
 

 In team 2 (bovenbouw MH) hebben werkers uit leerjaar 4 een grote rol op de eerste 
informatie avond. Het zijn de werkers die de ouders op die avond vertellen hoe het 
er in het team aan toe gaat. 

 

 Naast aangeboden programma’s krijgen werkers over het algemeen de gelegenheid 
om zich te verdiepen / verrijken in gebieden waar hun eigen interesse naar uitgaan 
en/of hun talenten liggen. 
 

 In alle teams worden elk jaar de klassen / mentorgroepen vertegenwoordigd door 
gekozen klankbordgroepleden die de belangen van de klassen in het team 
behartigen. Uit de klankbordgroepen van elk team worden 2 werkers gekozen die 
hun team in de werkersraad  vertegenwoordigen en de belangen van alle werkers in 
school behartigen. Uit de werkersraad nemen 2 werkers weer deel aan de 
medezeggenschapsraad. 

 



Wij gaan door.   
In juni 2016 zien we het volgende: 
 

 Binnen de reguliere lesprogramma van alle vakken zijn er in 2016 keuzes te maken in 
routes, onderwerpen, contexten en ondersteuning.  De uitdaging is antwoord te 
vinden op de vraag; hoe wordt talentontwikkeling een wezenlijk onderdeel van het 
programma?  
 

 Naast het reguliere lesprogramma zijn er in 2016 keuzes te maken uit diverse talent- 
en ondersteuningsprogramma’s / activiteiten.  Doel is dat participatie werkers aan de 
talentprogramma’s breder wordt. 

 
 Medewerkers herkennen talenten en behoeften van de werkers en stimuleren 

werkers de ontwikkeling daarvan ter hand te nemen.  Hoe zie je talent? hoe laat je 
werkers zelf ontdekken wat zij kunnen? Hoe kijken we naar onze werkers? De 
ambitie is om schoolbreed een eenduidiger systematiek te krijgen in reflectie op en 
evaluatie van talentontwikkeling door de werkers. Deze specifieke WP vaardigheid 
komt aan bod in functioneringsgesprekken van medewerkers.  
 

 De vakken uit de gammahoek ontwikkelen  en presenteren in 2016 samen naar 
analogie van bèta excellent een programma dat werkers uitdaagt hun specifieke 
talenten te ontdekken en te onderzoeken.  
 

 In de vwo lijn is er in 2016 sprake van een aanbod van leerjaar 1 t/m leerjaar 6 
 

 In de havo bovenbouw is in 2016 het aanbod vergelijkbaar met dat in de vwo lijn. 
 

 In de HAVO onderbouw worden in 2016 diverse pilots en ontwikkelingen geëvalueerd 
en uitgebouwd tot een structureler aanbod. 

 
 In het VMBO ligt in 2016 een talentontwikkelingsprogramma  dat aansluit bij de  

vraag van werkers en dus leidt tot brede participatie 
 

 Een adequater communicatie maakt duidelijk dat alle werkers kunnen meedoen aan 
diverse schoolbrede ontwikkelingsprogramma’s op sport en cultureel gebied en aan 
het WP Talent aanbod.  
 

 Communicatie naar werkers, ouders en medewerkers over aanbod en resultaat van 
talentontwikkelingsactiviteiten vindt plaats via diverse daartoe beschikbare kanalen. 
 

 Medewerkers hebben zich bekwaamd in het geven van feedback en reflectie op 
deelname en verdere ontwikkeling van (onderdelen) van 
talentontwikkelingsactiviteiten. De ontwikkeling van een portfolio is gaande, een WP 
certificaat maakt onderdeel uit van het diploma dat werkers meekrijgen.     
 



 Ouders worden structureel ingeschakeld om  een bijdrage te leveren en vervolgens 
wordt dat aanbod bij diverse onderdelen benut. Ouderparticipatie heeft plek in ons 
talent aanbod. 
 

 In teamverband wordt besproken en bediscussieerd hoe men, vanuit bovenstaande 
gedachten en vragen, alle werkers kan bereiken om geboden kansen aan te grijpen 
en de uitdaging oppakken om hun talenten te ontwikkelen. Daar zullen diverse 
scholingsbehoeften uit naar voren komen. 
Teamleiders organiseren in inhoudelijke samenspraak met elkaar momenten in 
teamtijd en in verticaal verband deze gesprekken.  
 

 Talentontwikkeling heeft een prominente plek in de teamplannen. 
 
Voor schooljaar 2016 -2017 hebben de teams de volgende ambities geconcretiseerd in hun 
teamplannen. 
 

Team 1 

Portfolio “ik” 
Met de Ik-map leggen de werkers een portfolio aan van prestaties waar ze trots op zijn. Het 
gaat om het zichtbaar maken maar ook om de reflectie op de eigen talenten. S 
 

Talentenbespreking. 
Op de agenda van het teamoverleg staan regelmatig zgn. “talent besprekingen”. 
Hierbij ligt expliciet de nadruk op het bespreken van werkers uit het team vanuit de 
mogelijkheden en talenten die ze hebben i.p.v. wat niet goed gaat en wat ze niet kunnen. 
 

Dox 
Een cultuureducatie aanbod gericht op het ontwikkelen van “de eigen identiteit”. Er wordt 
gebruikt gemaakt van diverse dans, spel en muziek vormen. Er zijn workshops maar ook 
uitvoeringen. Het aanbod is voor alle werkers van team 1. 
 

 
 

Team 2 

Kunst en cultuur 

Komend schooljaar 3 grote activiteiten in leerjaar 3: Het DOX theaterproject zal in een 

aantal blokken voor alle werkers op het programma staan. Ook in de tussenweken: Dans. 

Tenslotte de theaterdag die het CKV programma afsluit.  

De Frisse Blik is bij ons langsgeweest, werkers hebben geleerd filmpjes te maken. Deelname 

aan het NFF (Gouden Kalf) heeft de afgelopen jaren al veel talent doen bovendrijven in 

team 2. Wellicht gaan we hier nog meer mee doen; dit onderzoeken staat op het 

programma. 

Voor onze werkers is het van belang dat we de activiteiten zoveel mogelijk tijdens 



schooltijden plannen. Maar ook deelname aan WP Talent cursussen wordt gestimuleerd. 

Fysiek 

In team 2 is veel aandacht voor verschillende kwaliteiten van werkers. We hebben ook een 

aantal activiteiten op het programma staan waarin werkers fysiek worden uitgedaagd: De 

Ardennenweek, VMBO in beweging en survival/teambuilding in de introweek voor leerjaar 

4. 

LOB 

Aanscherpen en perfectioneren van het LOB programma; vierwekelijks overleg waarin door 

de mentoren met de decaan een planning wordt gemaakt voor de mentoruren. Doel van 

het LOB programma is het ontdekken van talenten, kwaliteiten en vaardigheden zodat 

halverwege leerjaar 3 alle werkers een weloverwogen en gemotiveerde keuze kunnen 

maken voor hun vakkenpakket; en halverwege leerjaar 4 voor een opleiding.  

 
 

Team 3 

Het ontdekken van je eigen talenten is het belangrijkste in de onderbouw. Wij gaan dat 
vanuit 3 aanvliegroutes stimuleren. 
 
1 Snuffelen: Wat kan er? Wat kan ik?  De programma’s in de tussenweken kunnen hiervoor 

worden gebruikt en het wp-talent programma. 
2 Erkenning: Ik kan het!  Medewerkers erkennen het talent. Dit gebeurt op het mentoraat, 

het domein en in de instructies.  
3 Uitvoering: Ik doe het! De resultaten en de effecten van de 2 vorige elementen worden 

versterkt door werkers te stimuleren hun talenten (op welk vlak dan ook) te 
benutten. 

 
Acties: 
 
• Werkers wordt geleerd hun vaardigheden te presenteren. (Wat zijn mijn doelen en de 

reflectie daarop) 
• Herinvoering van de Certifikaart (ondersteunend, verdiepend en persoonlijke 

ontwikkeling) 
• Talentbesprekingen 
• Promoten wp-talent 
• Invoeren van de “team 3” opdracht. Vrije opdracht voor de WP-uren met een eigen 

ontwerp voor een eindproject. 
• Invoeren van werkers voor werkers binnen het domein. 
Invoeren van niveaugroepen binnen de “vakken”. 

 
 

Team 4 

Alle werkers van team 4 krijgen een keur aan mogelijkheden om hun talenten te ontdekken, 
in te zetten en te ontwikkelen. Het streven is daarbij dat alle werkers minimaal 1 keer per 



jaar een keuze maken uit onderstaand aanbod: 
4 De talentopdrachten binnen het reguliere onderwijsprogramma. Voor elk vak liggen er 

talentopdrachten klaar, waar werkers mee aan de slag kunnen gaan in overleg met 
de vakmedewerker. 

5 Het zgn. eureka-aanbod. Buiten het reguliere programma om ligt er vanaf periode 2 het 
zgn. eureka-aanbod. Het betreft modules die samengesteld en gegeven worden 
door medewerkers van team 4 in samenwerking met de basisuniversiteit en ouders.  

6 Eigen onderzoek. Werkers die zelf een onderzoek willen doen, kunnen hiermee aan de 
slag onder supervisie van een talentcoach.   

 
De beschrijving van hun ervaring en eventuele eindproducten nemen werkers mee in hun 
portfolio dat de naam ‘het koffertje’ draagt. 
 

 
 

Team 5 

In team 5 is er veel aandacht voor activerende werkvormen. In ons onderwijs sluiten we aan 
op de actualiteit en de omgeving en brengen we steeds meer samenhang tussen vakken 
aan. We breiden het talentprogramma verder uit. Werkers in team 5 zijn actief betrokken 
bij het reilen en zeilen in het domein en voelen zich hier ook verantwoordelijk voor. 

- Werken aan talent: consolideren van aanbod op bèta-gebied (bijvoorbeeld U-talent) 
en aanbod voor de talen (Goethe, Delf, Cambridge); opzetten onderdelen op 
gamma-gebied; medewerkers dragen vanuit eigen expertise / talent bij aan het 
talentprogramma van team 5. Ontwikkeling van een talentportfolio en certificaat 
voor werkers die extra’s doen. Ouders nadrukkelijk blijven betrekken bij dit 
onderdeel. 

- Tutorleren (continuering project werkers voor werkers) 
- Doorgaan met projecten maatschappelijke betrokkenheid (o.a. MAS  in havo 3, ISK 

voor MAW-werkers in havo 4) 
- Twee keer per jaar onder leiding van Berend een werkersforum ontwikkelen waarbij 

werkers discussiëren over ons onderwijs i.s.m. ons team.  
- Iedere teamvergadering maximaal half uur werkerbespreking; iedere week ander 

leerjaar. De ruimte die vrijkomt gaan we gebruiken om talenten van werkers te 
bespreken. 

 

 
 

Team 6 

In team 6 willen we onderwijs op hoog niveau geven wat recht doet aan verschillen tussen 
werkers, waarin alle werkers geboden kansen kunnen en willen grijpen, waarin 
mogelijkheden zijn voor werkers om eigen kansen te creëren, waarin werkers worden 
uitgedaagd hun eigen ontwikkeling middels evaluatie en reflectie richting te geven. 
Onderwijs dus, waarin werkers zich niet al te zeer richten op alleen maar cijfers, maar 
(vooral) op hun eigen (talent)ontwikkeling. 
 Willen we werkers meer op hun kunnen en bewust voor hun ontwikkeling laten werken 
dan betekent dat we een goed beeld moeten krijgen van de talenten, aandachtspunten en 
interesses van de werkers. Mentoren krijgen de rol van talentcoaches en in het team 



ontwikkelen we gezamenlijke taal en methodiek om de talentontwikkeling van alle werkers 
te stimuleren. 
 
Speerpunten 2015-2016: 
- De mentoren krijgen de rol van talentcoaches van hun werkers. In V3 in het gezonde 
schoolblok, in V4 in het kleurgroep mentoraat.  
- In team tijd besteden we op regelmatige basis aandacht aan het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke taal en vaardigheden waarmee we de talentontwikkeling van al onze 
werkers stimuleren  
- Eureka VWO 3 gaat dit schooljaar al in periode 1 van start en wordt geïntegreerd in het 
blok Gezonde School.  
- Door gericht met talentontwikkeling met de werkers bezig te zijn zetten we in op een 
grotere en bredere deelname door werkers uit V3 en V4 aan het aanbod van 
talentontwikkelings- en steunprogramma’s wat door school / het team wordt aangeboden  
- We zetten in op de ontwikkeling, in samenhang met de andere teams, van tools (mogelijk 
portfolio) voor het vastleggen van talentontwikkelingsactiviteiten die werkers ondernemen 
en hun reflecteren daar op. Op het rapport komt er ruimte voor talentontwikkeling en de 
talentontwikkeling van de werkers krijgt ook een plek in de overdracht van werkers naar het 
volgende team. 

 

Team 7 

Werkers anno 2015 verwachten van onderwijs: les van een inspirerende medewerker die ze 
nieuwe inzichten biedt, prikkelt, uitdaagt, confronteert en tijd geeft voor reflectie. Een 
aanwezige actieve medewerker met kennis van zaken en nog een beetje meer. Iemand die 
je kunt bewonderen. Tegelijk vragen werkers anno 2015 ruimte voor eigen keuzes, ruimte 
voor eigen aanpak en eigen tempo. Maatwerk en groepswerk strijden om de aandacht.   
Onderwijs van team 7 bereidt voor op deze verwachtingen en sluit aan op onderwijs van 
team 6 en team 4. Inhoud en vaardigheden sluiten op elkaar aan en zijn een logisch vervolg. 
De kwaliteit van de leerlijn is  de primaire verantwoordelijkheid van de sectiehoofden, die 
vaak in team 7 zitten. Wat we onze werkers leren, welke vaardigheden daarbij passen, 
welke didaktiek voor welke stof op welk moment het meest werkzaam is, gelet op resultaat 
en motivatie,  is een permanent gesprek in vakgroepen en teams waard. Hoe kan ik mijn 
onderwijs zo maken dat het actueel is, uitdagend en inspirerend, ruimte biedt voor keuzes, 
en aansluit en voorbereidt op vervolgonderwijs is de kern van ons mooie en soms moeilijke 
werk. Medewerkers zijn dus altijd op zoek en zelf lerend. Hun eigen ontwikkeling is 
gerelateerd aan die van werkers. 
Voor werkers is ruimte om hun passie te ontdekken en ontwikkelen in keuzeopdrachten. 
Onderwijs in team 7 stelt werkers in staat een rijk cv op te bouwen dat hen bijna 100% 
zeker die door de selectie aan de poort helpt. 
  
Werkers verschillen in aanleg, ontwikkelingssnelheid, karakterstructuur. Oog hebben voor 
verschillen en hieraan binnen grenzen tegemoet komen doet recht aan kinderen. Dat 
vraagt  vaak om extra begeleiding.. Begeleiding kan tijdelijk zijn of meer structureel van 
aard. 
Extra ondersteuning in de vorm van lees- of schrijfclubs zijn een structureel aanbod in team 
7. Werkers worden op deze manier in staat gesteld extra in te zetten op stof die zij minder 
gemakkelijk vinden of graag willen oefenen. Steunuren worden in domeintijd 



georganiseerdTeam 7 gebruikt de omgeving.   
  
De wereld de school inbrengen met het doel werkers te informeren, interesseren en 
motiveren is een buitengewoon krachtig leermiddel. Een talentprogramma kan dit 
verzorgen. Werkersymposia, verkiezingen, rectorsleaque, keuzemodules buiten school, 
olympiades en webklassen, bladen en kranten in het domein. Werkers in team 7 kunnen op 
individuele basis hiervoor kiezen maar we organiseren ook groepsgebonden activiteiten. 
Het ‘voeden’ van ons onderwijs met actualiteit en andere mogelijkheden om kennis te 
verwerven of te ervaren hoort bij een brede ontwikkeling, bij voorbereiding op 
vervolgonderwijs, bij keuzevrijheid en opbouw werkerscv. Wij stimuleren buitenschoolse 
leerervaringen maar vragen altijd reflectie op het geleerde. Ook medewerkers moeten zich 
voeden om hun inspiratie en motivatie brandstof te geven. 

 
 

Voor alle teams is in schooljaar 2016 -2017 aandacht voor:  
 

 Medewerkers herkennen talenten en behoeften van de werkers en stimuleren 
werkers de ontwikkeling daarvan ter hand te nemen.  Hoe zie je talent? Hoe laat je 
werkers zelf ontdekken wat zij kunnen? Hoe kijken we naar onze werkers?  

 Het ontwikkelen van een eenduidige systematiek in reflectie op en evaluatie van 
talentontwikkeling door de werkers.  

 Het samen formuleren en vormgeven van deze specifieke WP vaardigheid met het 
oog op het in een later stadium onderdeel te laten zijn van 
functioneringsgesprekken van medewerkers.  

 

 
 
 
 


