
 

Van 6 tot en met 14 maart 2021 is de landelijke Week van de Hoogbegaafdheid.  

Wij hebben binnen ons Samenwerkingsverband 23-01 Voortgezet Onderwijs (Regio Almelo) ook 

een aantal activiteiten georganiseerd: 

 

✓ 9 MAART: ONLINE ESCAPE ROOM 

Ontrafel online samen met andere leerlingen een escape room en leer andere jongeren kennen 

binnen deze regio. 

Door: Het Noordik Lyceum (Begaafdheidsprofielschool)      

Voor wie: BPS-leerlingen klas 1,2 en 3 van het Noordik of leerlingen met (kenmerken van) 

hoogbegaafdheid uit klas 1,2 of 3 van een andere V(S)O-school aangesloten bij SWV 23-01 VO 

(Regio Almelo).  

Datum: Dinsdag 9 maart van 09:15 – 10:45 uur    

Locatie: Online in Zoom (zoomlink volgt na aanmelding)   

Aanmelden vóór 6 maart via deze link: https://forms.gle/a4BAHbDPupc75vTd7 

 

✓ 11 MAART: ONLINE SPEL - GREEN STORIES 

Speel samen met andere leerlingen online het spel Green Stories; los een mysterie op waarbij 

creatief denken, fantasie, samenwerking en out of the box denken nodig zijn.  

Het leuke is dat je door deelname ook andere jongeren leert kennen binnen deze regio. 

Door: Samenwerkingsverband 23-01 VO 

Voor wie: leerlingen van klas 1 t/m 6 met (kenmerken van) hoogbegaafdheid van een V(S)O school 

binnen SWV 23-01 VO (Regio Almelo) 

Datum: Donderdag 11 maart van 15:00 – 16:00 uur 

Locatie: Online in Teams (link volgt na aanmelding) 

Aanmelden vóór 9 maart via: a.been@swv2301.nl of m.barnaart@swv2301.nl  

                                                  (vermeld naam, klas, leeftijd en school) 

 

✓ 8 MAART - PEERS4PARENTS EXPERIENCE 

Het samenwerkingsverband 23-01 VO gaat in het najaar van 2021 een oudergespreksgroep starten 

voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Deze avond is een eerste kennismaking met de thema’s 

die behandeld worden. Voor meer informatie zie: www.peers4parents.nl. 

Door: Samenwerkingsverband 23-01 VO 

Voor wie: Ouders van hoogbegaafde leerlingen binnen het SWV 23-01 VO (Regio Almelo) 

Datum: Maandagavond 8 maart om 20:00 uur 

Locatie: Online (zoomlink volgt na aanmelding) 
Aanmelden via:  https://ap.lc/fc40Q 

 

✓ PODCAST ‘HOE WAS HET OP SCHOOL’- AFL. HOOGBEGAAFDHEID IN HET VO 

U wordt in deze podcast meegenomen in de bijzonderheden van het schoolgaande puberbrein en er 

wordt een inkijkje gegeven in de middelbare schoolwereld van tegenwoordig.  

Deze aflevering gaat over hoogbegaafdheid in het VO. 

Door: Twee docenten van CSG Reggesteyn 

Voor wie: Ouders van hoogbegaafde pubers 

Datum: De podcastaflevering wordt op 11 maart opgenomen  

Te vinden via de link: https://bit.ly/2XGB70I of direct via Apple podcasts/ Spotify 

 
We hopen jullie online te ontmoeten! 

Projectgroep Hoogbegaafdheid SWV 23-01 VO  

 

Wij doen ook mee!  
Ben je er bij?  
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