Even voorstellen!
Ik ben Marije van Onna en ik kom het team van Kaleidoscope
versterken.
Ik ben woonachtig in Alphen aan den Rijn, ben getrouwd en heb een
zoon van 14 en een dochter van 12 jaar.
Al bijna twintig jaar werk ik in het basisonderwijs, waarvan de meeste
tijd op Basisschool ter Does in Hoogmade. Ik heb in alle jaargroepen
lesgegeven, van groep 1 tot en met groep 8.
Sinds een aantal jaar specialiseer ik mij middels literatuur, seminars,
cursussen en opleidingen in het onderwijs aan (hoog) begaafde
leerlingen en pas ik mijn kennis en vaardigheden toe op de school waar
ik werk.
Binnen de Scope scholengroep is men al jaren bezig zich in te zetten
voor passend onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Dit heeft al veel gebracht, denk maar
aan het opzetten van de afdeling Kaleidoscope. Deze bestaat uit de Kaleidoscope-klassen en
MIKpunt (een plek voor Materialen, Informatie en Kennis).
Kaleidoscope is een afdeling die zich blijft ontwikkelen, waarbij men graag een uitgestoken
hand biedt. Zo is er de afgelopen jaren veel meer terugkoppeling gekomen vanuit de
Kaleidoscope-klassen en wordt er hulp geboden bij de invulling van het lesprogramma door
advies en het aandragen van materialen. Ook is er de mogelijkheid voor observatie op de
scholen in kleine groepjes, om op die manier de onderwijsbehoeften van de leerlingen te
verkennen.
Om deze ingeslagen richting te verstevigen, kom ik mijn steentje bijdragen.
Mijn rol zal (met name) liggen bij de groepen 1 t/m 4. Ik werk graag laagdrempelig en kom naar
de school toe, met een uitgestoken hand vol praktische tips & tops die aansluiten bij de vraag
van de leerkracht.
Omdat goed onderwijs aan (hoog) begaafden niet alleen binnen onze stichting steeds
belangrijker gevonden wordt, maar ook in ‘Den Haag’, is er subsidie vrijgekomen om voor deze
doelgroep een passend aanbod te realiseren.
Ons samenwerkingsverband heeft deze binnengehaald en heeft daarna een werkgroep
samengesteld, genaamd: comPACT (commissie Passend Aanbod voor Cognitief Talent). En
daar ben ik een van de deelnemers van.
Zowel comPACT als Kaleidoscope hebben de ondersteuning in de klas hoog in het vaandel
staan en dat is fijn! Want hierdoor hebben we de beschikbare uren samengevoegd tot een
grotere aanstelling voor de Scope scholengroep.
Binnenkort zal ik komen kennismaken, zodat we aan de slag kunnen gaan. Ik heb er zin in!
Groet,
Marije van Onna
MIKpunt&comPACT coach
werkdagen: dinsdag, woensdag (in de even weken) en vrijdag (oneven weken)

