
N
ieu

ws

Meldt zelf uw evenement op
www.tijdschrift-talent.nl

Zie voor het laatste nieuws
www.tijdschrift-talent.nl

Agenda
Plusschool Apeldoorn in 
zwaar weer 
De Apeldoornse plusschool van school-
koepel PCBO is hard op zoek naar meer 
geld. Om de plus-activiteiten – er zijn 
ook plusklassen en er is een expertise-
centrum voor alle scholen binnen de koe-
pel – te financieren is jaarlijks € 260.000 
nodig. De PCBO kan dit niet meer alleen 
opbrengen en zoekt onder scholen in de 
omgeving naar bredere schouders. Als dat 
niet lukt, bouwt de school volgend jaar 
de plusactiviteiten af, voorziet directeur 
Gert Nijmeijer, die zijn plusschool ruim 
twee jaar geleden startte, tegelijk met de 
eerste Leonardoschool in Venlo. Ook veel 
Leonardoscholen staan overigens financi-
eel onder zware druk.

HIQ wint wetenschapsquiz 
Forumbezoekers van HIQ hebben ondanks 
twee foute antwoorden de eerste prijs van 
de wetenschapsquiz 2009 voor groepen 
in de wacht gesleept. Negen individuele 
deelnemers maakten een enkele fout, en 
een deelnemer maakte geen enkele fout. 
Gemiddeld lag de score op zes (goede 
antwoorden) uit vijftien (vragen). 

5 februari 2010
Heldinnen en Binken (HIQ)
Data: Februari 5, 12, 19,
Maart 5, 12, 19, 26,
April 9, 16, 23.
De training Heldinnen en Binken is be-
doeld om hoogbegaafde kinderen hand-
vatten te bieden om sterk en vaardig in 
het leven te kunnen staan.
Voor meer informatie:
www.heldinnenenbinken.nl

6 februari 2010
First Lego League
Een wedstrijd robot bouwen voor kinde-
ren tussen 9 - 14 jaar. 
Voor meer informatie: 
www.techniekpromotie.nl/Activiteiten/
Pages/FIRSTLEGOLeague.aspx

18 en 19 februari 2010 
Netwerkbijeenkomst excellentieregeling 
Locatie : HCO, Zandvoortselaan 146, 
Den Haag. 
Een groeiende groep scholen is bezig met 
een passend onderwijsaanbod voor en be-
geleiding van hoogbegaafde kinderen in 
het basisonderwijs. De subsidieregeling 
Excellentie van het ministerie van OC&W 
heeft hierin een extra impuls gegeven. In 
het kader van deze regeling organiseert 
het HCO een netwerkbijeenkomst hoog-
begaafdheid. Hier vindt een uitwisseling 
van ervaringen en kennis plaats voor ie-
dereen in het basisonderwijs die bezig is 
met passend onderwijs aan hoogbegaaf-
den.

Hoger IQ, meer gebaren
In het jongste nummer van Intelligence; een 
onderzoek dat uitwijst dat intelligente kinde-
ren meer gebruik maken van gebaren. Onder-
zoekers van de Humboldt Universiteit in Ber-
lijn onderzochten 28 jongens van zeventien 
jaar. De jongens met hogere taalintelligentie 
maakten opgaven sneller en gebaarden bij de 
uitleg daarvan duidelijk meer. Volgens profes-
sor Susan Goldin-Meadow – University of Chi-
cago – loopt het verband andersom: gebaren 
helpt bij het denken.

Nieuw boek: Een hoogbegaafd 
kind; praktisch en positief op 
pad
Linda Duin en Yvonne van Kuijk, beiden actief 
als specialist hoogbegaafdheid, presenteer-
den 20 januari in Den Haag een nieuw prak-
tisch handboek voor ouders en leerkrachten 
van hoogbegaafde kinderen. In het boek een 
verzameling van de belangrijkste vragen en 
antwoorden die Duin en Van Kuijk de afgelo-
pen jaren zijn tegengekomen. Binnenkort een 
recensie in Talent.
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