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8 Kort Nieuws

Meidendagen
Als je een kijkje neemt in een plusklas, 

dan lijkt het vaak alsof er meer jongens 

dan meisjes hoogbegaafd zijn. In werke-

lijkheid is dat geen vaststaand feit. Toch 

is het voor hoogbegaafde meisjes lasti-

ger om gelijkgestemden tegen te komen. 

Want waar vind je die? Om meisjes de 

kans te geven andere hoogbegaafde meis-

jes te ontmoeten, organiseert GelukkigHB 

met regelmaat meidendagen. De mid-

dagen worden begeleid door vrouwelijke 

begeleiders en zijn bedoeld voor meiden 

van 5 tot 12 jaar. De activiteiten verschillen 

per locatie, dus voor precieze informatie 

kun je het best de begeleider mailen. Alle 

locaties vind je op www.gelukkighb.nl/

gelukkighbkids-meidendag

 Nieuwe school voor 
hooggevoelige kinderen

Anita Movrin uit Meppel start binnenkort 

in Zuid-West Drenthe een basisschool 

speciaal voor hooggevoelige kinderen. 

Het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) gaat 

geleid worden door vrijwillige docenten en 

is volgens Anita een goed alternatief voor 

kinderen die vastlopen in het normale, 

klassikale onderwijs. Het heeft wel wat 

weg van een vrije school: kinderen mogen 

zelf hun lesstof aandragen. Daarnaast zal 

er aandacht zijn voor bijvoorbeeld medita-

tie. Het IBBO-onderwijs is niet helemaal 

nieuw. In het Limburgse Geleen is al een 

IBBO-school te vinden. 

21e World Conference WCGTC
Van 10 tot 14 augustus 2015 wordt in het 

Deense Odense de 21e world conference 

van de WCGTC (World Council for Gifted 

and Talented Children) gehouden. Het 

thema voor de conferentie is turning re-

search into practice. De focus ligt dit keer 

op samenwerken om onderzoek te trans-

formeren in praktische tools die docenten 

dagelijks kunnen gebruiken. Deelname 

aan de conferentie kost voor leden en niet-

leden respectievelijk €525 of €600. Voor 

deze prijs inschrijven kan tot en met 31 

juli, daarna gaan de prijzen weer omhoog. 

Als je nog meer kennis op wilt doen, kun 

je ook deelnemen aan verschillende pre-

conference workshops. Registratie verloopt 

via de speciale conferentiewebsite www.

worldgifted2015.com 

Congres passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 geldt het nieuwe 

stelsel voor passend onderwijs. Uitgangs-

punt hiervan is dat alle kinderen een plek 

moeten krijgen die past bij hun kwaliteiten 

en mogelijkheden. Dit geldt dus ook voor 

hoogbegaafde leerlingen. Op 3 juni wordt 

in Utrecht een congres georganiseerd 

over passend onderwijs. Vragen die onder 

andere aan bod komen zijn ‘hoe kunnen 

we passend onderwijs nog beter aan laten 

sluiten?’ en ‘wat zijn de eerste ervaringen 

vanuit verschillende invalshoeken?’. Het 

congres is bedoeld voor alle onderwijs-

professionals variërend van docenten tot 

directeuren en van intern begeleiders tot 

beleidsmedewerkers van de gemeente. 

Deelname kost €299 en inschrijven kan 

via www.congrespassendonderwijs.nl 

HB-Wiki
Sinds 27 februari 

2015 is de nieuwe 

KennisWiki hoog-

begaafdheid (HB-

Wiki) openbaar 

toegankelijk voor 

iedereen die informatie wil rondom het 

thema hoogbegaafdheid. De website is 

opgezet door het IHBV (Instituut Hoog-

begaafdheid Volwassenhenen) en de 

Stichting WEBB. De wiki is nog in op-

bouw, maar er is toch al veel informatie te 

vinden. Bijvoorbeeld over de definitie van 

hoogbegaafdheid en verschillende model-

len, maar ook over onderwijs aan hoogbe-

gaafde kinderen. De komende maanden 

zal er nog veel meer informatie worden 

toegevoegd. Als je zelf al langer bezig bent 

met het onderwerp hoogbegaafdheid en je 

wilt je kennis graag delen, dan kan dat ook 

via deze wiki. De website is te vinden op 

www.hb-wiki.nl
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