Ik ben

Sint-Michielscollege
Brasschaat

hoogbegaafd

en ga naar de

Pi klas

An ders lere n
Uitgangspunt is dat kinderen op een andere manier
leren. Door uit te gaan van het geheel, zien de
kinderen waar hun leerproces uiteindelijk toe leidt.
De leerlingen krijgen dus top-down onderwijs.
Het basisprogramma zal gecompact aangeboden
worden zodat er voldoende ruimte over is voor
extra vakken zoals bv. filosofie, schaken, ICT (programmeren), techniek/science, vreemde talen en
sociale vaardigheidsmomenten.
Via pre-testing zal de leerkracht voorkomen dat
leerlingen leerstof moeten volgen die ze van nature
al beheersen.


Voor
wie

De Pi-klas is bedoeld voor kinderen met een
hogere intelligentie, die beschikken over
een creatief denkvermogen en die gemotiveerd
met kennis omgaan.
Vaak passen hoogbegaafde kinderen zich aan;
ze doen wat hun omgeving (het systeem, de school,
de klasgenootjes, de maatschappij) normaal vindt.
Hierdoor slagen zij er vaak niet in hun talenten
volledig te benutten, wat slecht is voor hun zelfvertrouwen. Sommigen gaan zich vervelen en
gaan onderpresteren.
Voor deze leerlingen bieden wij fulltime onderwijs
aan in een uitdagende leeromgeving, in eigen tempo
en op eigen niveau.
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Veel hoogbegaafde leerlingen zijn onzeker.
Wij willen ze een plaats
bieden waar ze zich begrepen voelen. Ons leeraanbod, onze materialen en
onze didactiek zijn hier op
afgestemd.



Hoogbegaafde leerli
ngen
willen vaak meer din
gen
leren en op een ande
re
manier (en in een an
der
tempo) dan de meeste
van hun leeftijdsgeno
ten.

Juist hoogbegaafde
kinderen willen weten
waarom zij iets moeten leren.

In de Pi-klas krijgen de leerlingen een
aangepast onderwijsprogramma dat is
afgestemd op hun intelligentie en interesse.
Het cognitieve aspect gaat hier hand in
hand met de persoonlijke ontwikkeling van
het kind.
Hoogbegaafdheid hoeft gelukkig niet altijd
tot problemen te leiden.

