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VAN DE BESTUURDER

25-jarig ambtsjubileum:
Elma van Heeswijk (B) 19-1-2018

Terwijl ik dit schrijf en me afvraag welke
mededelingen en ontwikkelingen ik voor de
Nieuwsbrief heb, realiseer ik me dat dit de laatste
keer is dat ik dit doe.
De periode dat ik als bestuurder aan het Groene Lint
verbonden ben, raakt ten einde. Ik ga mijn
structurele loopbaan afsluiten en me richten op
zaken die minder druk geven maar wel leuk zijn.
Veel collega’s vragen me wat ik nu ga doen. Laat ik
daar duidelijk over zijn: ik ga niet met pensioen, ik
blijf nog werken als arbeids- en
organisatiepsycholoog maar wel op een lager pitje
en hoop dat te blijven doen tot ik 80 ben. Ik hoop
ook nog het nodige te kunnen betekenen voor het
basisonderwijs.
Er zijn ook mensen van buiten die me vragen hoe
het gaat met de ‘Laatste loodjes’. Nou dat zijn
mensen die er blijk van geven Het Groene Lint niet
te kennen. Want van de laatste loodjes kan geen
sprake zijn. Het is elke dag een plezier om hier te
werken.
En natuurlijk zal ik jullie missen. Fijne collega’s die
met hart en ziel met hun werk bezig zijn. Maar
liever zeg ik dat ik het geluk heb gehad jullie te
leren kennen. Want zo is het eigenlijk.
Het Groene Lint bruist en ontwikkelt zich. De
Vonder zit in een nieuw gebouw. Prachtig, het
mooiste gebouw van Goirle en omstreken. Op 22
november is de officiële opening. Het nieuwe
gebouw van de Spindel moet nu vorm gaan krijgen.
De planning is dat dit op 1 augustus 2019 klaar is.
Het zal een hele toer worden dit te halen.
In leerlingenaantal groeien we weer. Niet alle
scholen, maar wel de meeste. Natuurlijk speelt de
economische opleving met de daarbij behorende
bouw van nieuwe woningen een rol. Maar we zien
ook dat ouders bewust kiezen voor een van onze
scholen en daarbij kiezen voor goed onderwijs aan
hun kind. Ik denk dat we het goed doen en daarnaast
gelukkig erop gericht blijven het nog beter te doen.
Zo moeten we onze onderwijsopbrengsten goed in
de gaten blijven houden. En dat valt niet altijd mee:

40-jarig ambtsjubileum:
geen jubilarissen

12,5 jaar in dienst bij Het Groene Lint zijn:
Patricia Jansen 22-2-2018
Lilianne Stoop (S) 5-3-2018
Ryan Stoop (S) 1-3-2018
José Verhoeven (A) 1-2-2018
25 jaar in dienst bij Het Groene Lint zijn:
geen jubilarissen
40 jaar in dienst bij Het Groene Lint zijn:
geen jubilarissen
Alle jubilarissen (alvast) van harte proficiat!
In dienst:
Sanne van Bragt (min-max invalster)
Dionne van Waarden (min-max invalster)
Iris Nouwen (conciërge op de Driesprong)
Roeland Stoop (conciërge op de Spindel)
Jelle van Gastel (min-max invaller)
Uit dienst:
Tonny van Bavel
Hans Vermetten
Tinie Vertriest
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we moeten aan zoveel (maatschappelijke) eisen
voldoen.
In ons beleid speelt het verminderen van de
werkdruk bij onze medewerkers nog steeds een
belangrijke rol. Het is fijn dat de regering extra
gelden heeft vrijgemaakt om de werkdruk in het
basisonderwijs aan te pakken. Dat dit minder snel
gaat dan aanvankelijk werd gesuggereerd is ook
helder. Voor het volgend jaar is er maar 10 miljoen
van de in totaal 450 miljoen voor beschikbaar.
De beste mogelijkheden voor vermindering van de
werkdruk zie ik in meer handen in de klas. Meer
gebruik maken van onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuners. Taken beter verdelen en
slimmer omgaan met administratieve taken. Tijdens
het project ‘Tijdbeheersers’ hebben we volgens mij
goede stappen gemaakt, maar die zijn hier en daar
wat verwaterd. We moeten ze weer oppakken.
Het verkleinen van klassen met 2 of drie leerlingen
zie ik niet als oplossing voor het terugbrengen van
werkdruk. En daar wordt ook over gesproken. We
zullen beter moeten kijken naar wat het vak van
leerkracht in de praktijk inhoudt en daar onze
maatregelen op moeten richten.
In ieder geval blijft het onderwerp ‘werkdruk’
levend in de gesprekken tussen bestuurder en
directeuren. Ik hoop dat dit ook het geval is in de
teams.
Mijn motto in dezen is:
Goed onderwijs is alleen mogelijk met leerkrachten
die met plezier hun werk doen.
Laat ik daar maar mee afsluiten.

W&T als context voor de 21e eeuwse vaardigheden
zoals kritisch- en probleemoplossend denken.
Lof heeft me persoonlijk nog meer gebracht als ik
verwacht had, zo heb ik ervaring opgedaan in het
ontwikkelen van studiemiddagen, heb pitches
gehouden en inhoudelijk over het vak geleerd. Ook
heb ik met de groepsleerkracht pilots in de groepen
gedaan, om te kijken wat wel of niet werkt. Met de
pilot ‘het Driesprong lab’ hebben we ons
ingeschreven voor de landelijke Science on Stage
bijeenkomst, werden geselecteerd en hebben zelfs
gewonnen! Daardoor mocht ik als
vertegenwoordiger van het basisonderwijs naar het
Science on Stage festival in Hongarije!
Het festival in Hongarije stond in het teken van
kennisdeling. Geweldig om leraren uit zo veel
landen bij elkaar te zien met één missie; namelijk
het geven van zo inspirerend mogelijk science
onderwijs! Wat kan je veel van elkaar leren! Ik ben
met een heleboel ideeën en projecten naar huis
gegaan die we komend jaar op onze eigen
basisschool kunnen uitproberen.
Wat bij het Europese festival enorm opviel is dat
sommige landen echt veel verder zijn in het
ontwikkelen van science onderwijs. Waar wij hier
scholen nog moeten overtuigen van ‘het nut’ van
W&T onderwijs hebben andere landen een prachtig
ingebed curriculum en is science een van de
basisvakken in het primair onderwijs. Dit zie je
terug in goed onderbouwd onderwijs en enorm veel
(financiële) middelen. Daar is voor ons nog een
lange weg te gaan….

Bert van Hoek.
The way of LOF,
Vorig jaar ben ik vol enthousiasme gestart met mijn
LOF Wetenschap & techniek op de basisschool.
Doel was om met onze basisschool de Driesprong
aan de slag te gaan en te kijken hoe we W&T /
onderzoekend & ontwerpend leren in konden
bedden in het curriculum. Niet als vak apart, maar
in relatie met andere vakken of thema’s. Dat is
gelukt, al zijn we nog volop in ontwikkeling!
Op de eigen basisschool werd W&T/onderzoekend
& ontwerpend leren een ontwikkelingspunt, we zijn
gestart met het toepassen van de stappen van de
onderzoek- & ontwerpcirkel. Je kunt zo allerlei
onderzoeksvragen gebruiken die passen bij een
bestaand thema of vakgebied. Ook andere scholen
binnen ons schoolbestuur werden enthousiast en
daardoor heb ik ook workshops gegeven op andere
scholen. Sommige over W&T, andere bijv. over de
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Hoewel mijn doelstellingen al zijn gehaald, ga ik
komend jaar door met mijn LOF en zijn we nog
volop in ontwikkeling. Zo organiseer ik komend
jaar drie studiemiddagen O&O-leren, gebruiken we
een project uit Tsjechië als pilot in onze kleuterklas.
Geven een workshop W&T en het jonge kind op
een regio bijeenkomst in West-Brabant en ben ik
uitgenodigd om bij ‘collega’s’ in Londen op hun
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school mee te komen lopen (en aan te sluiten bij de
ASE conferentie in Liverpool).
En natuurlijk sta ik hier bij het leraren congres 2017
met deze pitch op de oogstmarkt om mijn LOF
ervaring te delen. (En hopelijk vangen we nog een
glimp op van Maxima ;) )

Insite. De vergoeding wordt dan in december met je
salaris uitgekeerd.

CAFETARIA- EN SALDERINGSREGELING
Bij Het Groene Lint kenden we al een ruimere
regeling dan de CAO-regeling. In het woonwerkverkeer is echter de eerste 5 km. heen en
daarna weer terug voor eigen rekening van de
werknemer. Ook als de afstand meer dan 30 km.
bedraagt worden deze km. voor eigen rekening
afgelegd. De vergoeding ligt dicht tegen de
belastingvrije vergoeding van € 0,19 per km. aan:
€ 0,18 cent.
De cafetaria- en salderingsregeling reiskosten is een
regeling overeengekomen met de belastingdienst en
kent geen maximum van 30 km. enkele reis, maar
een maximum van 60 km. Ook kent de regeling
geen minimum van 5 km. Iedereen die meer dan 1
km. van zijn/haar werk woont kan van deze regeling
gebruik maken.
Alle werknemers van Het Groene Lint hebben voor
de herfstvakantie een uitgebreide info over deze
regeling alsook een deelnameformulier via de email ontvangen.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het tijdig
inleveren. De formulieren moeten op 1 december
bij het administratiebureau liggen. Hier kan niet van
afgeweken worden, daar de belastingdienst te laat
inleveren van gegevens niet accepteert.

Ik ben benieuwd wat dit jaar mij, en mijn school,
nog meer te bieden heeft!
LOF, a way of life!
ANW-COMPENSATIE VERVALT MET
INGANG VAN 2018
Onlangs heeft de Pensioenkamer met daarin
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
een akkoord bereikt om de pensioenregeling van
ABP aan te passen. De aanpassingen gelden per 1
januari 2018. Aan de ene kant zorgen de
aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het
nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de
Anw-compensatie te vervallen. Wat betekent dat en
wat kun je doen?
Enkele honderden euro’s per maand
Als je overlijdt en je partner heeft geen of geen
volledig recht op de Nabestaandenuitkering Anw
van de overheid, dan heeft je partner volgens de
huidige pensioenregeling mogelijk recht op Anwcompensatie van ABP. Vanaf 1 januari vervalt deze
compensatie. De Anw-compensatie kan oplopen tot
enkele honderden euro’s per maand. In MijnABP
kun je zien wat de maximale hoogte van de huidige
Anw-compensatie voor je partner kan zijn.

WERKEN IN CLUSTER 7/8
WILLIBRORDUSSCHOOL
Na jaren met twee groepen 7 en 8 en de laatste twee
schooljaren met één groep 7, één groep 8 en een
combigroep 7/8 te hebben gewerkt, was onze school
dit schooljaar genoodzaakt om met één groep 7 en
één groep 8 te gaan werken. Twee fikse groepen
met de nodige ondersteuningsbehoeften van
respectievelijk 33 en 30 leerlingen.
We hebben geprobeerd om in deze noodzaak een
uitdaging te vinden. En die hebben we gevonden.
Die uitdaging is tweeledig. Hoe gaan we het
organisatorisch regelen en hoe gaan we inhoudelijk
tegemoet komen aan de ontwikkelingen in het
onderwijs.

Meer over Anw-compensatie
Anw-compensatie vervalt
Als je na 31 december 2017 overlijdt dan heeft je
partner dus geen recht meer op een Anwcompensatie. Bestaande Anw-compensaties blijven
doorlopen volgens de oude voorwaarden.
VAKBONDSCONTRIBUTIE
Personeel dat lid is van de vakbond kan via het
salaris ongeveer de helft van de contributie terug
krijgen. Vraag hiertoe bij je eigen vakbond een
verklaring aan dat je lid bent met hierop vermeld het
jaarlijkse contributiebedrag.

Organisatorisch.
Hoewel we grote groepen hebben, bezitten we wel
de “luxe” om altijd drie lokalen(+ een brede gang)
en een groot deel van de week 3 leerkrachten tot
onze beschikking te hebben. Mede hierdoor konden
we de werkroosters van de groepen 7 en 8 op elkaar

Deze verklaring lever je vóór 1 december in bij de
salarisadministratie middels het uploaden via Afas
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afstemmen, zodat we de ruimtes en beschikbare
leerkrachten optimaal kunnen inzetten.
In de praktijk houdt dat in, dat dagelijks op
hetzelfde moment wordt gerekend en zelfstandig
wordt gewerkt. Bij het rekenen blijven de
instructiegroepen (niveau 1 en 2) in het zogenaamde
stamlokaal (7 en 8) en gaan de niveau 3 leerlingen
werken in het wissellokaal (7/8). Zij hebben een
eigen routeboekje met eventueel extra uitdagend
materiaal (aangeleverd vanuit de deltaklas).
Bij het zelfstandig werken, werken de kinderen
a.d.h.v. hun taakbrief steeds in een van de voor hen
beschikbare
lokalen:
instructielokaal,
een
stiltelokaal of een samenwerkingslokaal. (dus; zelf
plannen, werkplek zoeken, hulpmiddelen zoeken
etc.)
Bij de andere instructielessen (taal, technisch lezen
en spelling) worden de grote groepen opgesplitst
(op niveau, per stamgroep). Soms gaat de
instructiegroep, soms de verdiepingsgroep naar het
wissellokaal. Tegelijkertijd wordt in de andere
groep een W.O. les of gym gegeven. Verwerking
van W.O. zit altijd in de taakbrief.

kinderen zich meer verantwoordelijk gaan voelen
voor het eigen werk.
De
leerlingen
vullen
ook
regelmatig
reflectieformulieren in. Over het eigen functioneren
bij zelfstandig werken en huiswerk, maar ook over
het werk van het “maatje”. A.d.h.v. deze en andere
formulieren gaan de leerlingen doelen formuleren,
waaraan ze een bepaalde periode gaan werken. In
een kind gesprek gaan we het doorlopen traject
evalueren.
De organisatiestructuur biedt ook ruimte om een
tweetal contactmomenten in te bouwen. Eentje om
(huis)werkproblemen te bespreken, het andere
moment om kinderen op weg te helpen met plannen,
taakgericht werken, doelen stellen etc. Kinderen
kunnen zelf intekenen of worden uitgenodigd.
Wekelijks is er een nieuwskring gepland. Twee
kinderen uit de mix-groep presenteren het nieuws
middels een prowise-presentatie. De presentatie
wordt steeds afgesloten met het poneren van een
stelling en het leiden van een discussie over deze
stelling.
Naast genoemde punten zijn er nog wat details die
het werken een extra dimensie moeten geven. Zo
werken we met een info-bord, een tafelcoach, een
foto systeem, enz. Teveel om dit via deze weg aan
iedereen uit te leggen. Heb je vragen over of
belangstelling in onze manier van werken, neem
gerust contact op.
Daarnaast weten we uit ervaring, dat elke Groene
Lint school zoekende is om nieuwe wegen in het
onderwijs in te slaan. Wellicht kunnen we nog veel
van elkaar leren. Dus adviezen zijn ook welkom.

Op woensdag werken de alledrie de leerkrachten,
die hoofdverantwoordelijk zijn voor deze groepen.
Op die dag wordt gewerkt in een circuitmodel. Dit
houdt in dat na de dag-start (altijd een kring-of
kanjeractiviteit) de totale groep van 63 leerlingen is
opgedeeld in 3 heterogene groepen (mix-groepen).
Deze mix-groepen krijgen dan een ICT les, een
creatieve les en een begrijpend lezen les ( 3x een
uur). Op deze manier wordt geprobeerd om de bij de
leerkrachten aanwezige specialsmen optimaal te
benutten, hetgeen zeker niet onbelangrijk is.
Zoals je wel begrijpt uit het voorgaande, bewegen
de kinderen zich regelmatig tussen de diverse
werkruimtes. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de organisatie benodigde materialen. We
hebben gekozen voor groepstafels (met ons oude
meubilair konden we de kinderen niet eens een
plaats geven in de klassen) zonder laadjes. De
kinderen hebben twee transportbakken (tijdschriftordners) en een “kluisje”. ‘s Ochtends ordenen ze de
transportbak a.d.h.v. het dagrooster. Spullen, die ze
die dag nodig hebben zitten in de transportbak, de
rest in één van de andere bakken.

Cluster 7/8 Willibrordusschool
KWALITEITSANALYSE
Binnen Het Groene Lint streven we ernaar om te
leren van elkaars initiatieven die, onder andere,
leiden tot positieve onderwijsopbrengsten. De
afgelopen jaren hebben we in de rapportages over
onderwijsopbrengsten een objectief vergelijk tussen
de scholen gegeven. Dit is een voorwaarde om de
volgende stap te kunnen zetten; het inzichtelijk
maken van de indicatoren die van invloed zijn op
deze resultaten. Alleen zo kunnen we trachten om
de initiatieven die we zelf in de hand hebben en die
aantoonbaar voor verbetering zorgen, ook
stichtingsbreed in te zetten en op een effectieve
manier van elkaar te leren.

Inhoudelijk
Binnen deze organisatiestructuur proberen we de
kinderen op een aantal vaardigheden aan te spreken
en deze verder te ontwikkelen. Door bijna al het
werk zelf te laten nakijken, hopen we dat de
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In de komende maanden willen we de resultaten van
technisch lezen in de groepen 3 en 4 nader
analyseren met de IB-ers van de scholen. Dit
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aangezien de resultaten op dit vakgebied de
afgelopen jaren erg fluctueren en het vak relatief
afgebakend is.

BETAALSCHEMA SALARISSEN 2018
25 januari
23 februari
23 maart
25 april
25 mei
25 juni
25 juli
24 augustus
25 september
25 oktober
23 november
21 december

In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we
jullie op de hoogte brengen van de bevindingen en
aanbevelingen.
Tamara Oudenhoven
LERARENREGISTER
Van vrijwillig naar nieuw register
Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en
Lerarenregister van kracht geworden. Leraren zijn
nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met
de schoolleiding, invulling te geven aan de
onderdelen van de wet. Omdat de focus nu ligt op
het nieuwe register is de mogelijkheid tot
inschrijven in het vrijwillig register

WEBSITE van Het Groene Lint:
www.hetgroenelint.nl

TWITTER
Het Groene Lint heeft een twitteraccount:
@het_groene_lint
(registerleraar.nl) gesloten per 1 augustus 2017.
Sta je al in het vrijwillig register? Dan kun je
uiteraard nog steeds je portfolio inzien en
bijhouden. Je opgebouwde portfolio kun je vanaf
1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe
register.
Meer informatie op:
http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl
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Hoe herken ik beelddenkers in mijn klas?

-

verwerkt mondelinge instructies
moeizaam
heeft problemen met
woordvinding (‘dinges’)
leest spellend en/of radend
heeft moeite met
automatiseren
heeft moeite met volgorde,
tempo/tijd
is buitengewoon creatief
toont grote betrokkenheid
heeft een uitstekend ruimtelijk
inzicht

Hoe kan ik beelddenkers ondersteunen?

-

Gun meer tijd voor de
oplossing/het antwoord
Durf je te laten verrassen
Vraag ze niet om juiste
antwoorden te verklaren; dit is
(te) moeilijk
Bied leerstof zo veel mogelijk
visueel aan
Verlevendig de leerstof door
hen te laten bewegen en
ervaren
Help orde scheppen in hun
chaotische ‘bovenkamer’
Introduceer mindmapping
Reduceer visuele prikkels in het
klaslokaal

Over mezelf…
Mijn naam is Karin Rossen. Sinds 1997 ben
ik leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben
werkzaam op bs de Spindel in Bavel. Als
moeder van een beelddenkende zoon en
dochter, heb ik me verdiept in
beelddenken en hooggevoeligheid om mijn
eigen kinderen beter te kunnen
begeleiden. Voor de klas kon ik mijn kennis
en ervaring gebruiken en uitbreiden.
Daarnaast heb ik een opleiding tot
beelddenk-coach afgerond in 2016 en run
ik een eigen praktijk waarin ik met kinderen
‘fluister’.
In het reguliere onderwijs is het auditief en
talig aanbieden van informatie veelal de
norm. Een aanpak die voor veel
beelddenkende leerlingen een struikelblok
vormt. Dit was voor mij de aanleiding om in
schooljaar 2016-2017 met behulp van het
LerarenOntwikkelFonds (LOF) me nog meer
te verdiepen in de beelddenkende
leerlingen. Een mooi vervolg hierop is dat ik
sinds dit schooljaar werkzaam ben in de rol
van ondersteuner. Hierbij deel ik mijn
inzichten met collega’s en begeleid ik
beelddenkende en hooggevoelige
leerlingen.
Karin Rossen
Voor meer
informatie:
karinrossen@
hetgroenelint.nl

Beelddenkers

In Beeld
Ken je dat
zo’n kind in de klas
Je weet niet wat het nou is
De ene keer weet het echt heel veel
En dan gaat het weer mis
Ken je dat
zo’n kind in de klas
Je denkt wat gebeurt er in dat koppie
Auditief gaat het vaak niet best
Maar visueel is het echt toppie
Ken je dat
zo’n kind in de klas
Wat er nu precies is durf je niet te zeggen
Je observeert en signaleert
Maar kan je vinger er niet op leggen
Ken JIJ dat
zo’n kind in de klas...
Karin Rossen
#LOF

Hooggevoelig

Beelddenkers in het onderwijs

Zeer vaak gaat beelddenken hand in hand
met hooggevoeligheid. De leerling is
gevoelig voor indrukken en prikkels en
toont een groot inlevingsvermogen. Ook
het gevoel ‘anders’ te zijn dan de anderen,
past hierbij. Hooggevoeligheid (ook wel
hoog-sensitiviteit) is een eigenschap die
opgaat voor vijftien tot twintig procent van
de mensen.

Stel je voor dat wij in elkaars hoofd konden
kijken... Dan zouden we zien dat manieren
van denken nogal verschillen. Dan zouden
we begrijpen dat het verwerken van
informatie niet bij iedereen hetzelfde
verloopt en dat er een duidelijk
onderscheid bestaat tussen beelddenken
en taaldenken. Veel beelddenkers worden
nog niet als zodanig herkend en daardoor
kunnen er al op de basisschool allerlei
problemen ontstaan.

Wat zowel voor hooggevoeligheid als voor
beelddenken geldt is dat het vaak als
beperkend wordt ervaren. Toch ben ik
ervan overtuigd dat het beide juist ook
ingezet kan worden als talent van het kind.

Leg maar eens uit aan een beelddenker…

Hiervoor is van belang dat de gevoeligheid
en het beelddenken erkend worden door
zowel ouders als leerkrachten. De leerling
mag geholpen worden leren om te gaan
met zijn/haar gevoeligheid en het
beelddenken positief te gebruiken bij het
verwerken van lesstof.
Ging er bij het lezen van het gedicht op de
voorzijde een lichtje branden? Misschien
herken je jezelf erin. Misschien verschenen
er leerlingen in je gedachten. Dat is niet
verwonderlijk, want iedere klas telt
waarschijnlijk wel één of twee beelddenkers.
Beelddenkers denken niet alleen sneller, ze
voelen ook meer. Desondanks lukt het ze

niet om mee te komen in de klas. Een open
en nieuwsgierige houding van de leerkracht
kan bijdragen aan een benadering die
zowel het kind als zijn omgeving ten goede
komt.
Voorkeur ontwikkelen: beeld of taal?
Iedereen wordt geboren als beelddenker.
Beelddenken, ook wel visueel-ruimtelijk
denken genoemd, is een manier van
denken in beelden en gebeurtenissen.
Gaandeweg leren we hieraan klanken,
woorden en zinnen te koppelen: het
taaldenken of verbaal denken. Tussen het
vierde en tiende levensjaar ontwikkelen we
een voorkeur voor één van de beide
manieren van informatie verwerven en
verwerken.
Bij beelddenkers blijft het taaldenken
(verbaal denken) achter. De ‘talige’
schoolomgeving zorgt dikwijls voor
problemen. Het werktempo van beelddenkers is gemiddeld lager omdat zij
woorden naar beelden vertalen en beelden
weer naar woorden. Beelddenkers zijn snel
afgeleid. De ogen zijn het belangrijkste
zintuig en luisteren is niet hun sterkste
kant. De ogen gaan voor de oren!
Beelddenken heeft ook voordelen.
Beelddenkers blinken uit in out-of-the-box
denken en komen verrassend uit de hoek.
Onderschat hun intelligentie niet.
Hoogbegaafden die onderpresteren op
school zijn vaak beelddenkers.

