
Talentweken, 
plusklas voor de hele klas!

De Talentdag



Omdat…

• het in deze snel veranderende wereld 
voor kinderen steeds moeilijker is om 
zichzelf goed te leren kennen en bewust 
te zijn van hun kwaliteiten;

• terwijl het juist zo belangrijk is om te 
weten wat ze in hun mars hebben;

• gaan wij ervan uit dat wanneer kinderen 
hun talenten kennen;

• zij hun eigen toekomst kunnen 
ontwerpen!



Introduceren wij 
Talentweken…

Een investering in kind én leerkracht. Een 
klas bovenbouwleerlingen gaat met hun 
leerkracht een (mid)week intern bij de 
prachtige oude boerderij de Notelaer in 
Pijnacker, om via een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten ondergedompeld te worden 
in Talentgericht werken, W&T en 
Onderzoekend & Ontwerpend leren. 



….en de 
Talentdag

De klas krijgt op boerderij De Notelaer
een uniek voorproefje van Talentweken. 
Naast veel ruimte voor spel volgen de 
leerlingen drie workshops met als insteek:

1. Samenwerken

2. Talent ontdekken

3. Leren leren



Uitgangspunten

• Ieder kind heeft talent, ieder kind is 
érgens goed in! 

• Ontdekken van talenten waarvan een 
kind zich (nog) niet bewust is. 

• Ontwikkelen van een positief zelfbeeld 
door bewust worden van talenten (die 
mogelijk niet op school opvallen). 



Programma

08.30 – 09.00 uur Inloop
09.00 – 10.30 uur Ronde 1
10.30 – 10.45 uur Pauze 
10.45 – 12.15 uur Ronde 2
12.15 – 12.45 uur Lunch
12.45 – 13.30 uur Buitenspel 
13.30 – 15.00 uur Ronde 3
15.00 uur Afsluiting 



Locatie 



Ontdekken

• Weten wie je bent

• Weten wat je kan

• Weten wat je doet

• Weten wat er is



Ieder kind de 
juiste kansen

“In de aanpak van Talentweken staan de 
verbeeldingskracht en de creativiteit van de 
kinderen centraal. De groepen zijn 
heterogeen, waardoor kinderen met 
verschillen in ontwikkeling elkaar kunnen 
ondersteunen. Die inclusiviteit is hogelijk te 
waarderen. Niemand wordt uitgesloten. Juist 
door de verscheidenheid centraal te stellen 
biedt Talentweken elk kind de juiste kansen.”

Dolf van den Berg
Emeritus hoogleraar Radboud Universiteit 



Dolores Leeuwin gelooft 
in Talentweken

Dolores Leeuwin, bekend 
van het Klokhuis, het 
Sinterklaasjournaal en Wie 
is de Mol 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!”



Wat bieden 
wij?

• Een projectleider, met als achtergrond 
talentcoach. 

• Speciaal voor Talentdag ontwikkelde 
workshops door studenten Toegepaste 
Psychologie van de Hogeschool Leiden. 

• Terugkomdag op school.

• Lunch & tussendoortjes.

• Financiële vergoeding vanuit Stichting 
Talentweken.

Wat vragen wij van school?

Een vergoeding van € 20,00 per leerling.



Vragen?

Neem gerust contact op met Janneke 
Breedijk, projectleider Talentweken.

06-44251593
info@talentweken.nl

www.talentweken.nl


