
OPENING VAN HET SCHOOLJAAR op 1 sept j.l. door minister Marja van Bijsterveld. 

De opening van het schooljaar heeft dit jaar plaatsgevonden in Nijmegen op het Stedelijk 

Gymnasium. Namens het basisonderwijs was  basisschool Het Talent aanwezig.   

Directie, docenten/mentoren en leerlingen van het 

Stedelijk Gymnasium en Het Talent gingen in gesprek 

met de minister en genodigden uit het onderwijsveld 

over de toekomst van onderwijs. Een aantal leerlingen 

mocht een vraag stellen aan astronaut Andre Kuipers via 

een skype verbinding. Aan het einde van de bijeenkomst 

overhandigde Carla van den Bosch, directeur van Het 

Talent de minister een boek. Een boek waarin de 

werkwijze van Het Talent geschreven staat met als titel: 

Een ster in Talent. 

KLEURRIJKE VIERING VAN 10 JAAR BASISSCHOOL HET TALENT 

Hiphopmuziek, zo’n vijfhonderd dansende kinderen, een trotse directeur en een boek. Dat waren de 

belangrijkste ingrediënten van de happening die zich woensdagmiddag 5 oktober afspeelde op het 

plein van De Ster in Lent. Aanleiding voor dit kleurrijke festijn was het tienjarig bestaan van 

basisschool Het Talent, die in De Ster is ondergebracht. Om dit te vieren waren alle ouders 

uitgenodigd voor een spetterende dansvoorstelling die werd begeleid door dansschool……… 

Dit jubileum is het vieren waard, omdat Het Talent niet ‘zomaar’ een school is. De school heeft  een 

uniek onderwijsconcept, waarmee heel wat heilige huisjes worden doorbroken. Kern van de aanpak 

is dat het kind centraal staat en dat het onderwijs uitgaat van erkende ongelijkheid. Dat betekent dat 

kinderen van dezelfde leeftijd niet allemaal hetzelfde leren en niet allemaal tegelijkertijd dezelfde 

doelen hoeven te halen. Het traditionele leerstofjaarklassensysteem en de indeling in jaargroepen 

heeft de school welbewust overboord gezet. Op basis van de beginkenmerken van een kind, volgt 

ieder kind de leerweg die het beste bij hem past, die aansluit bij zijn talenten, bij zijn leerstijl en zijn 

leertempo. 

Een gedurfd concept, dat zich inmiddels heeft 

bewezen. Want basisschool Het Talent , tien jaar 

geleden gestart met 14 kinderen, is uitgegroeid 

tot een school met ruim 500 leerlingen. De 

directeur, Carla van den Bosch, bedankte de 

ouders dan ook voor hun vertrouwen. 

Zij onderstreepte dat met een verrassing. Het  

boek Een ster in Talent, dat ter gelegenheid van 

het jubileum is uitgegeven, kregen alle ouders 

mee naar huis. In het boek, dat bijzonder mooi is 

              vormgegeven, wordt het onderwijsconcept van 

              de school uitvoerig beschreven.  



Schouten, E. (2011). Een ster in Talent. Resultaat van tien jaar krachtenbundeling. Nijmegen: Het 

Talent/Conexus. 

Het boek kost € 15,00 en is te bestellen via basisschool Het Talent, telefoonnummer 024-3604332. 

 


