5 praktische tips voor
juffen en meester
om met hoogbegaafde en
hoogsensitieve kinderen om te gaan
in de klas

Hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid en hoogsensitiviteit op school

Signalen voor leerkrachten en begeleiders

Als leerkracht voor de klas heb je een intensief beroep. Veel kinderen
moet je wat meer ondersteunen. Bijna vanzelf gaat je aandacht
vooral uit naar de achterblijvers. Want ook hen wil je vooruithelpen.

·

Soms heb je echter ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
in je groep. Het andere uiterste. Bij wie alles van een leien dakje
gaat. Lijkt te gaan. Als zo’n kind zich ineens ‘anders’ gedraagt, kan
er van binnen al een tijdje heel wat aan de hand zijn. Dan zie je
frustratiegedrag.

·
·
·
·
·
·


Het kan hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid of hoogsensitiviteit
zijn. Die komen niet zo vaak voor. Daardoor denk je er als leerkracht,
begeleider of IB’er niet meteen aan. Als een kind niet kan meekomen,
is het meestal minderbegaafd, toch? Maar een ondervraagd kind kan
hetzelfde gedrag laten zien als een overvraagde.
Hoe ga je er mee om?
Dus ga je eerder minder van het kind vragen dan meer. Voor
begaafde en sensitieve kinderen is dat echter funest. Het verergert
hun onmacht. Zij moeten meer verdieping krijgen, niet minder. De
oorzaak van hun gedrag ligt (onbewust) in het niet aangesproken
worden op hun niveau. Ze voelen zich tegengehouden, verstikt.
Zowel in cognitieve als in persoonlijke ontwikkeling.
Van binnen gaat het dan broeien. Als de frustratie te groot wordt,
komt het tot een uitbarsting van vechten, vluchten of bevriezen. Alle
aandacht gaat dan naar het probleemgedrag, begeleiders zien een
aanvankelijke ontwikkelingsvoorsprong op dat moment meestal over
het hoofd,. Terwijl dat een grote aanwijzing is dat er meer speelt. Een
kind dat jarenlang voorloopt, stopt daar immers niet ineens mee.



Deze kinderen raken plotseling hun motivatie voor
school kwijt
Zijn in de war over wie zij zijn en wat zij kunnen
Ontwikkelen vaak faalangst
Ervaren gevoelens van wanhoop, onmacht en
uitzichtloosheid
Voelen zich buitengesloten, eenzaam
Worden soms gepest
Voelen zich niet gezien, niet begrepen
Laten storend gedrag zien (dromerigheid, frustratie,
woede, wisselende inzet)
Vluchten in een droomwereld (soms met games)

5 praktische tips
1. Als een kind met een ontwikkelingsvoorsprong
plotseling onderpresteert, met of zonder
probleemgedrag, is er vaak echt iets aan de hand. Zoek
deskundige hulp.
2. Geef een kind dat lager presteert dan je mag
verwachten méér uitdagingen. Niet minder. Geef extra
taakjes en daag uit. Misschien leeft hij of zij dan ineens
weer helemaal op.
3. Hou de band met een kind dat ineens slechter
presteert extra goed. Hoe beter die is, hoe effectiever
jouw woorden immers aankomen.
4. Laat een kind onverwacht wisselende inzet, frustratie
of dromerigheid zien? Geef hem of haar dan je
aandacht en vertrouwen. Word vooral niet boos!
5. Hou goed contact met de ouders. Zijn zij misschien ook
extra begaafd of sensitief? Dat is een aanwijzing want
het is erfelijk!

Wat heb jij aan Palet Flevoland?
Welkom! Palet is hét centrum voor hoogbegaafde, meerbegaafde
en hoogsensitieve kinderen 0-18 jaar en volwassenen. Hier komen
alle ondersteuningsvormen samen. Wij adviseren, begeleiden,
behandelen, vangen op en coördineren. Om hen te ondersteunen.
Zo jong mogelijk, zo adequaat mogelijk en zo kort mogelijk.
We begeleiden ook leraren (PO) en docenten (VO). We geven
praktische hulp hoe dingen op school aan te pakken. En we organiseren
coaching en trainingen voor leerkrachten, docenten en IB’ers.
Wij snappen deze begaafden en sensitieven. We bieden hen
op onze praktijk in Almere diagnose, intelligentieonderzoek,
schoolvaardighedentoetsen, therapie, coaching, orthopedagogie,
speelgroepen, een ploeterlab, buitenschoolse opvang, peuteropvang,
contact met ontwikkelingsgelijken, vaktherapie, specialistische
jeugdzorg zoals bij faalangst en stemmingsproblemen.
Wij zijn er ook voor jou
Twijfel je of je onze hulp moet inroepen? Neem gewoon contact op.
We zijn een makkelijk benaderbare organisatie, we bijten niet en we
zijn niet eng. We begrijpen jouw hoogbegaafde, meerbegaafde en
hoogsensitieve kind. Onze hulp wordt meestal vergoed. Als wij niet
de geschikte instelling zijn, laten we je dat weten. We willen niet
zoveel mogelijk, maar de juiste kinderen en jongeren ondersteunen.
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