HINT doet wonderen
Een schooi kan baat hebben bij contact met een vereniging voor belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen. Dat ondervindt openbare basisschool De Kleine
en Grote Beer in Heerhugowaard.
door Tineke Prins

drachten snel, maar het komt er niet uit. Voor het kind én
voor mij is dat lastig. Contact met HINT heeft er aan
bijgedragen dat ik zaken nu anders durf aan te pakken. Ik
laat het vaste programma bijvoorbeeld makkelijker los.'
Om de meerbegaafde kinderen te ondersteunen, startte
Stigter vorig jaar met een plusklas binnen de school; hierbij kreeg ze hulp van HINT. 'Het materiaal dat we gebruikten in deze groep werd na advies van de oudervereniging
aangeschaft,' vertelt Stigter. 'De groep beviel uitermate
goed en heeft een half jaar gedraaid. Dit jaar zijn we opnieuw begonnen. Vijf kinderen volgen een apart programma, waaraan ze in hun eigen klas werken. Een a twee keer
in de week worden ze een uurtje uit de groep gehaald om
hun voortgang te bespreken.' Leerlingen van De Kleine en
de Grote Beer komen overigens niet alleen in de plusklas
met het verrijkingsmateriaal in aanraking. Zonneveld:
'Met verrijking bedoelen we niet alleen extra's op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van
spelletjes bijvoorbeeld. De kast met speciale materialen is
voor de kinderen altijd toegankelijk.'
HAPPY

Leerlingen varen wel bij samenwerking
met oudervereniging hoogbegaafden

Een onderwijssituatie waarin hoogbegaafde kinderen tot
hun recht komen. Dat is het doel van belangenvereniging
HINT Noord- en Zuid-Holland. De vereniging heeft dan
ook regelmatig contact met scholen. Theo van Waarden,
secretaris van HINT Noord- en Zuid-Holland, legt uit: 'Wij
proberen voorlichting en praktische hulp te bieden. Ook
kunnen we scholen en ouders in contact brengen met
hulpverleners die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid.' Openbare basisschool De Kleine en Grote Beer in
Heerhugowaard doet haar voordeel met de know how van
de oudervereniging. Intern begeleider van de school Leonie Stigter vindt het grootste voordeel dat ze eerder leert
signaleren. 'Wanneer een leerling niet lekker in zijn vel
zit, een beetje depressief is, vallen nu de puzzelstukjes bij
mij op z'n plaats en denk ik: misschien is hij wel meer-of
hoogbegaafd. In onze zorgstructuur hebben meer - of
hoogbegaafde kinderen een plaats gekregen.' Ook leerkracht Roos Zonneveld leerde anders kijken: Ik zeg wel
eens dat een leerling een snelle computer, maar een langzame printer heeft. Zo'n kind verwerkt de leerstof en op-

Naast hulp aan scholen organiseert de oudervereniging
verschillende activiteiten voor ouders en kinderen: lezingen, weekendclubs en -kampen. Stigter zegt dat de kinderen hierdoor op school ook beter functioneren. 'Het feit
dat al die kinderen daar met elkaar zijn en allemaal op één
lijn zitten, maakt dat ze zich helemaal happy voelen. En
omdat ze dat op zaterdag zo ervaren, voelen ze zich in de
klas en op school lekkerder.' Van Waarden geeft aan dat
ook de ouders de activiteiten waarderen. 'Formeel organiseert HINT eigenlijk alleen de lezingen, maar in de
praktijk ontstaat er een informeel netwerk tijdens de
kinderclubs. Omdat ouders vaak van ver komen, blijven
ze bij elkaar zitten en zo ontstaan er vanzelf gesprekken.'
HINT Noord- en Zuid-Holland heeft op dit moment rond
de 260 leden. Daarnaast zijn er nog twee zelfstandige
HINT verenigingen: Noord-Brabant en Limburg. Deze vormen samen een federatie, HINT Nederland. Van Waarden:
'HINT Nederland werkt samen met andere verenigingen
als Pharos, Choochem en Mensa in de Koepel Hoogbegaafdheid. De kennis die de vereniging in huis heeft,
wordt vergroot door de contacten met de lezinggevers als
orthopedagogen, psychologen en instanties als het CBO in
Nijmegen.' Het contact met scholen blijft echter het belangrijkste doel van de belangenvereniging. Van
Waarden: 'Als een school er voor open staat, is er vaak
veel mogelijk en hoeft zij niet zelf het wiel uit te vinden.'

