(Hoog)begaafd?

Op het Picasso ben je aan het goede adres,
want wij hebben onderwijs op maat,
uitdagingen in je eigen interesses en jaren
ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden!

(Hoog)begaafd?
Wat is (hoog)begaafdheid precies? Daar zijn eigenlijk geen
goede definities voor. Wel zijn er een aantal kenmerken:
• (hoog)begaafde leerlingen kunnen tot uitzonderlijke
prestaties komen, behorend bij de beste 10%, op één of
meerdere begaafdheidsgebieden;
• de ontwikkeling van talent is een langdurig en
dynamisch proces. Als je goed wil presteren zijn ook
persoonlijkheidseigenschappen en je omgeving belangrijk;
• een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge
intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen;
• de (hoog)begaafde leerlingen hebben een hoog IQ;
• ook leerlingen met een lagere score kunnen (hoog)begaafd
zijn.
Gemiddeld is 10% van de leerlingen (hoog)begaafd.
Best veel dus eigenlijk.

Waarom naar het Picasso Lyceum?
Op het Picasso Lyceum vinden we dat iedere leerling zijn
of haar talenten heeft. Ons motto is dan ook ‘Talenten
Ontwikkelen tot Prestaties (TOP)’. We stellen je in staat om
jouw talenten te ontwikkelen, maar we verwachten van jou
wel een actieve houding, eigenaarschap en een grote mate
van zelfstandigheid. Je wordt goed begeleid in de keuzes
die je maakt.

Onderwijs op maat voor jou!
Wij bieden onderwijs op maat voor jou. iedereen is anders en
ontwikkelt zich anders. Daarom kun je bij ons de leerdoelen
voor alle vakken op verschillende niveaus in je eigen tempo
volgen. Als hoogbegaafde leerling is de kans groot dat je dus
bij meerdere vakken versnelt. De overige tijd kan je besteden
aan verschillende dingen, zoals:
• het +programma (dat bestaat uit lessen filosofie, strategie
en het volgen van lezingen);
• het volgen van vakken op een hoger niveau;
• het maken van extra uitdagende opdrachten bij
verschillende vakken.
We vinden het belangrijk dat je zelf nadenkt over waar jouw
uitdagingen en talenten liggen. Daar krijg je hulp voor van
je coach. Hij/zij spreekt met jou en je ouders af wat jouw
leerdoelen worden voor de komende tijd. Uiteraard helpen
de vakdocenten daar ook in mee.
Later, als je je gaat voorbereiden op je examen, kan je
uitdaging vinden in bijvoorbeeld:
• het examen doen in extra vakken;
• het meedoen aan Model United Nations;
• deelname aan het PREuniversity programma van
de Universiteit Leiden;
• diepgaand onderzoek aan een HBO of universiteit voor
je profielwerkstuk.

Begeleiding
Vaak gaan dingen heel goed, maar soms komt het voor dat
het niet goed gaat. Dan is het belangrijk dat je goede
begeleiding krijgt. De docenten, die jou lesgeven, weten
hoe (hoog)begaafde leerlingen prettig leren en werken.
Zij proberen dan om samen met jou het beste uit je te halen.
Op de basisschool is dat maar één docent: jouw juf of meester,
maar hier zijn dat er veel meer. Van alle docenten is er één
die jou extra goed in de gaten houdt: dit is jouw coach. De
coach spreekt wekelijks met jou door hoe het gaat en hij/zij
biedt hulp aan als jij die nodig hebt. Het kan zo zijn dat je
meer begeleiding nodig hebt van iemand die meer weet
over hoogbegaafdheid. Deze HBcoach gaat jou samen met
je coach begeleiden als er blijkt dat dat nodig is. De HBcoach
kan bijvoorbeeld een tijdje met je aan de slag met het plannen
van opdrachten of het bedenken hoe je een leerdoel het
beste kan behalen.

Waar start je als (hoog)begaafde?
Eigenlijk hangt dat af van het schooladvies van je basisschool.
Je kunt veel interesse hebben en creatief zijn in bijvoorbeeld
wiskunde, maar misschien wat minder goed in taal. Daarom
is het zo dat (hoog)begaafde kinderen allerlei schooladviezen
kunnen hebben, van TOPmavo tot gymnasium. Samen
met jou en je ouders zullen we bekijken waar je interesses
en je mogelijkheden liggen. Je kunt variëren in tempo en
activiteiten. Heb je een gymnasiumadvies, dan neem je
automatisch deel aan het +programma met Filosofie, Strategie
en lezingen over allerlei interessante onderwerpen. Maar ook
als (hoog)begaafde in de TOPmavo, havo of atheneum kun je
daar aan deelnemen.

Begaafdheidsprofielschool
Het Picasso Lyceum is volwaardig lid van de Vereniging
Begaafdheidsprofielscholen. Deze vereniging toetst of
het onderwijs en begeleiding van lid-scholen kwalitatief
hoogwaardig genoeg is voor (hoog)begaafde leerlingen.
Daarnaast bevorderen zij de onderlinge kennisuitwisseling
tussen scholen en behartigen zij de belangen van de lidscholen op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafden.

Sfeer
Wanneer jij op school goed wilt presteren, moet je je wel
prettig voelen. Dat geldt niet alleen voor (hoog)begaafde
leerlingen, dat geldt natuurlijk voor iedereen! Daarom werken
we vanaf de brugklas al samen actief aan een goede sfeer.
Want ook leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor die
sfeer. Veiligheid en onderling respect staan daarbij centraal.
Leerlingen uit de bovenbouw spelen hierbij een belangrijke
rol als assistent-coaches.
Uit onze tevredenheidsonderzoeken blijkt al jaren dat onze
leerlingen het erg leuk hebben bij ons op school. Maar
misschien moet je dat gewoon maar eens vragen aan ze.
Op het Open Huis op vrijdag 25 januari 2019 bijvoorbeeld!

Nieuwsgierig?
Kom naar het Open Huis op vrijdag 25 januari 2019,
van 18.30 tot 21.30 uur. Kun je dan niet, maar wil je wel
meer weten? Stuur dan een mail naar de conrector,
mevrouw Van Gameren: mvangameren@scz.nl.
Voor ouders/verzorgers zijn er informatieavonden op
maandag 11 februari (voor TOPmavo en mavo/havo),
woensdag 13 februari (voor havo en atheneum) en
donderdag 14 februari 2019 (voor gymnasium)
van 20.00 tot 21.30 uur.
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Het Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo) is
onderdeel van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
(SSVOZ).
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