
 

Deel je kennis en ervaring in de Pluskracht-intervisiegroep 
 
Lesgeven aan de plusklas is leuk, uitdagend en op sommige vlakken heel anders dan 
lesgeven aan een reguliere klas. Soms is het best ingewikkeld: de leerlingen hebben 
andere behoeftes en jij hebt niet altijd iemand in de buurt om mee te overleggen. Je 
‘reguliere collega’s’ willen je wel helpen, maar hebben soms niet genoeg kennis van meer- 
en hoogbegaafdheid om je nieuwe inzichten te verschaffen of om een concreet antwoord 
op je vraag te geven. 
 
De Pluskracht-intervisiegroep  
Daarom hebben wij de Pluskracht-intervisiegroep in het leven geroepen. We hebben, om 
een inhoudelijk interessant programma aan jullie aan te bieden, hiervoor veel overleg 
gehad met Sjoukje Dijkstra. Zij heeft ervaring in het lesgeven aan plusklassen. Op dit 
moment geeft zij les in de plusklassen van de BMS, in Leeuwarden, Makkum en in 
Bolsward.  
 
Bouw een netwerk op 
De bedoeling van de intervisiegroep is dat je kennis maakt met andere 
plusklasleerkrachten in Leeuwarden en omgeving. Als je elkaar kent, en van ons een 
adressenlijst hebt gekregen, zal je elkaar veel sneller om informatie en advies vragen. En 
dat is belangrijk: op die manier vergroot je je kennis en professionaliteit. 
 
Wat gaan we doen? 
Iedere bijeenkomst staat een thema centraal, zoals ‘executieve vaardigheden’ of ‘de zes 
denkniveaus van Bloom’. Het eerste half uur van de bijeenkomst gaan we praktisch aan de 
slag, bijvoorbeeld door je eigen al of niet ontwikkelde executieve vaardigheden in kaart te 
brengen, of door zelf een opdracht op één van de drie hoogste denkniveaus uit te voeren. 
Daarna mogen twee deelnemers een probleem of een vraag inbrengen, die we volgens de 
regels van de intervisie ieder een kwartier bespreken. Het laatste half uur is voor eigen 
inbreng: om kennis, materiaal en ervaringen uit te wisselen. 
 
Data: 15 november 2017, 17 januari, 21 februari, 4 april en 16 mei 2018 (allemaal 
woensdagen) 
 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (op avonden, zodat je lessen niet in het geding komen) 
 
Je investering: € 175 voor vijf bijeenkomsten, inclusief gastsprekers, materialen, koffie, 
thee, water en lekkers! 
 
Meld je gelijk aan, door een mail te sturen naar info@hb058.nl 
	


