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Agenda
Moeder hoogbegaafde wint 
geding 
Het kostte haar meer dan acht jaar pro-
cederen, maar Assunta Kevenaar, moeder 
van een hoogbegaafde zoon, heeft haar 
gelijk gehaald. De gemeente Emmen moet 
de vervoerskosten betalen die haar zoon 
vanaf 2001 maakte. 
De zoon kon destijds in Emmen geen pas-
send onderwijs vinden en reed dagelijks 
per taxi naar de Internationale School te 
Eerde, anderhalf uur gaans. De gemeente 
Emmen weigerde daarvoor de vervoers-
kosten te betalen, omdat in Emmen zelf 
een goede school zou zijn: De Stoeke. 
De uitspraak komt de gemeente te staan 
op het betalen van de gemaakte vervoer-
kosten, plus €12.000 aan proceskosten en 
aan overschrijding van de behandelduur. 
Kevenaar heeft bovendien een eis tot 
schadevergoeding ingediend, maar om de 
hoogte daarvan te bepalen moet ze van 
de rechter nogmaals naar de rechtbank. 
Kevenaar laat weten momenteel te werken 
aan een website met de gehele geschie-
denis, ten bate van mensen die dezelfde 
weg moeten afleggen. We houden u op de 
hoogte van de lancering hiervan. 

23 april 2010
Passend Onderwijzen - het congres over 
autisme en begaafdheid 
Lokatie: Nimac te Ede
De Wereldschool organiseert in samen-
werking met Slim! Educatief een congres 
over autisme en begaafdheid. Doelgroep 
zijn leerkrachten en deskundigen uit zo-
wel basis als voortgezet onderwijs. 
‘s Ochtends zijn er twee lezingen, de mid-
dag is er keuze uit acht workshops. 
Meer informatie en aanmelden via: 
nederland.wereldschool.nl. 

28 april 2010
Inspiratie & Good Practice, 
middag voor docenten 
Lokatie: Museum Boerhaave, Leiden 
Good Practices kunt u bezoeken in deze 
workshops: Ervaringen van de GSR in Rot-
terdam; Sociale Vaardigheden, weerbaar-
heid en faalangstreductie voor hoogbe-
gaafde jongeren; Leervaardighedenspel 
van Joost de Maaré en leerlingen van USG 
in Utrecht. Meer informatie is te vinden 
op www.bureautalent.nl. 

16-18 april 2010
wHIQend
Lokatie: Beers (omgeving Nijmegen)
Familieweekend met tal van workshops en 
activiteiten.
Info: www.wHIQend.nl
29 mei 2010
Dag van de Hoogbegaafdheid
Lokatie: Olympus College Arnhem
Info: www.dagvandehoogbegaafdheid.nl

Hoogbegaafdheid ook in 
tweede ronde Onderwijs bewijs 
Excellentie is een van de thema’s van de ‘on-
derwijsprijsvraag’ Onderwijsbewijs. Omdat 
de kwaliteit van de voorstellen in de eerste 
ronde (2009) onvoldoende was, is een tweede 
ronde uitgeschreven. In februari 2010 ging 
deze van start, met 11 miljoen aan prijzen-
geld. Voor de tweede ronde zijn nieuwe the-
ma’s gekozen waarbinnen voorstellen kunnen 
worden ingediend. Het gaat om de volgende 
onderwerpen: Vermindering van achterstan-
den, Dagindeling en opvang, Gedragsproble-
men en pesten, Burgerschap en Excellentie. 
Meer informatie vindt u op de website: www.
minocw.nl/onderwijsbewijs. 

Nieuwe site    
Leonardostichting 
De Leonardostichting heeft een nieuwe site 
gelanceerd. Op de site vinden surfers in-
formatie over de school, de sponsors en de 
laatste vacatures. Uit het scholenoverzicht is 
op te maken dat er nu Leonardoklassen zijn 
op achtendertig basisscholen en vijf scholen 
voor voortgezet onderwijs. De website van de 
Leonardoschool is tegelijkertijd opgeheven.
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