Talentweken

Ik heb het nog
nooit gedaan,
dus ik denk dat
ik het wel kan!

Investering in leerling én leerkracht

Tijdens Talentweken krijgen leerlingen én
leerkrachten via een rijk gevarieerd aanbod aan
activiteiten en workshops inzicht in hun talenten.
Weg uit de vertrouwde klasomgeving en logeren in
een prachtige oude boerderij midden in de natuur.
Tijdens deze week ontdekken de leerlingen waar
hun talenten liggen, waar ze goed in zijn en waar
ze blij van worden. Zo zetten zij belangrijke stappen
op weg naar een toekomst die bij hen past.
Om hun eigen toekomst te ontwerpen is het voor
leerlingen van belang om te weten wat ze in hun
mars hebben en hun talenten te kennen. Ieder
kind heeft een talent, ieder kind is érgens goed
in. Talenten die mogelijk niet op school opvallen,
talenten waarvan het kind zich nog niet bewust
is. Met dit inzicht kunnen leerlingen competenties
ontwikkelen, zijn ze eigenaar van hun leerproces
en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen
keuzes en beslissingen.

Dolores Leeuwin
gelooft in Talentweken

De highlights van Talentweken

•	Talentweken is gebaseerd op een beproefd en
succesvol concept in België.
•	Talentweken is gericht op het ervaren van
welbevinden door ontdekken van en aandacht
voor de persoonlijke kwaliteiten van leerlingen
en het ontwikkelen van hun talenten tot sterke
punten.
•	Bij iedere leerling en bij de leerkracht wordt een
talenteninterview afgenomen.
•	Het cement in het programma is gelegen in de
positieve werk- en benaderingswijze met en van
de deelnemers: hoe haal je het beste uit jezelf
en uit anderen?
•	De workshops worden begeleid door
professionals.
•	Leerkrachten krijgen de kans om leerlingen te
observeren buiten het klaslokaal.
•	Elk programma is er één op maat.
•	Leerlingen gaan met een rugzak vol ervaringen
naar huis.
•	De uitgangspunten en werkwijze van
Talentweken sluit goed aan bij de visie op
passend onderwijs: streven naar optimale
ontwikkeling van àlle leerlingen op school.

Dolores Leeuwin, bekend van het Klokhuis, Wie
is de Mol en het Sinterklaasjournaal gelooft in
Talentweken:

“Ik zou willen dat ik eerder was
‘gezien’, eerder had geweten wat
mijn talenten zijn: het had me een
hoop strijd bespaard!”
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“Ik wist niet dat ik dit zo leuk
zou vinden én dat ik het kon.”
Bas, over kledingpimpen

Waardevol voor- en
natraject voor leerkrachten

Leerkrachten en leerlingen nemen tijdens
Talenweken deel aan verschillende activiteiten.
Van leren programmeren tot het bouwen van
insectenhuisjes, van koken tot het ontsnappen uit
een escaperoom en van op pad met de boswachter
tot het pimpen van kleding.
De kennis en ervaringen die leerkrachten opdoen
tijdens deze week zijn zeer waardevol voor de
lessen terug op school. Voorafgaand Talentweken
neemt de projectleider een talenteninterview af bij
de leerkracht. Na afloop van de week ontvangen de
leerkrachten handvatten om het geleerde te blijven
toepassen op school. Ook vinden er Talentcafés
plaats, waar leerkrachten elkaar ontmoeten en van
elkaar leren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met
Janneke Breedijk, projectleider Talentweken via
info@talentweken.nl of 06 - 442 515 93 of neem
een kijkje op www.talentweken.nl

Ieder kind heeft talent, ieder kind
is érgens goed in. Talenten die
mogelijk op school nog niet in
beeld zijn.

Programma op maat

Elk programma is er één op maat, afgestemd
op de talenten van de leerkracht en passend
bij de behoefte van de klas. Samen komen we
tot een mooi programma, bestaande uit drie
workshoprondes per dag. In het avondprogramma
gaat het om het ont-moeten en/of door de groep
zelf georganiseerde activiteiten.
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