
Themaweek Talent 
 Benieuwd hoe je binnen je 

schoolorganisatie meer gebruik kunt maken 
van talent? 

 Het project ‘Ik ben slim, jij bent slim’, laat 
kinderen en/of leerkrachten maximaal 
werken met hun talent. 

 

  
  Marloes Ribbers            Els Wielens 
     

Wie zijn wij? 
Sinds augustus 2012 zijn wij collega’s op basisschool Dr. Ariëns in Haaksbergen. 
We delen de passie van het coachen en het denken en werken vanuit kansen en 
mogelijkheden. Dit gekoppeld aan de meervoudige intelligentie volgens Howard Gardner 
heeft ons de themaweek ‘Ik ben slim, jij bent slim’ opgeleverd. 
Op onze eigen school hebben we de themaweek met succes uitgevoerd. 
Graag delen we onze ervaring en kennis met andere scholen. Benieuwd? 

 
Wat hebben wij te bieden? 
De vraag is niet: Hoe slim ben jij, maar waar ben jij slim in? 
Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomst. Maar hoe ziet die toekomst er 
precies uit? 
Kinderen groeien en ontwikkelen. Hoe doen ze dat? Gaan we uit van de moeilijkheden en 
proberen we die met veel oefenen te verbeteren, of gaan we uit van de talenten van een 
kind? We weten in ieder geval zeker dat een kind zijn of haar talenten in de toekomst nodig 
heeft. Door uit te gaan van de sterke kanten van een kind, werk je ook aan een positiever 
zelfbeeld. Het kind krijgt zelfvertrouwen. Vanuit het zelfvertrouwen durft het kind plannen te 
maken. Dit leidt weer tot betere prestaties. Bovendien krijgen kinderen ook een positiever 
beeld van elkaar. 
Doel van de themaweek  
Ieder kind en leerkracht weet wat zijn / haar talent is. 
Talenten binnen de school worden zichtbaar. 
Het zelfvertrouwen vergroten en het creëren van een positiever mensbeeld naar elkaar toe. 
Talenten inzetten om ontwikkelpunten binnen de schoolorganisatie aan te pakken. 
Meer prestatie en motivatie, omdat werken vanuit je talent minder energie kost. 
 

Welke werkwijzen gebruiken wij? 
2 teambijeenkomsten, 2 gesprekken met directie, talentscan afnemen bij kinderen en 
leerkrachten, 5 dagen 1 ½ uur per dag groep doorbrekend werken met gelijkgestemde 
talenten. 

Doelgroep 
Voor scholen die op een inspirerende wijze de talenten van hun leerlingen en/of het  team 
maximaal willen inzetten.  

Duur 
Scholen kunnen zelf een keuze maken uit bovenstaande werkwijzen.  
Els Wielens  (bs dr. Ariëns Haaksbergen) 

06-27207090 
Marloes Ribbers (bs dr. Ariëns Haaksbergen) 

06-55920939 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


