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Professionele 

Leergemeenschap 

Schaduwproject Almeers 

Talentenlab 2021 - 2022 

Voor de reeds deelnemende scholen vanaf 2018 

Algemeen 

Voor de scholen die al hebben deelgenomen aan de scholing van het Schaduwtalentenlab, 

bestaat de mogelijkheid tot deelname voor nieuwe leerkrachten. Zij kunnen dan deelnemen 

aan het cohort 2021. Dit kan alleen in het geval dat er zich minder dan 15 scholen 

aanmelden voor volgend schooljaar 2021 - 2022.  

De coördinator van het Schaduwtalentenlab is Patricia Versnel 

(p.versnel@passendonderwijs-almere.nl). De Professionele Leergemeenschap wordt 

begeleid door Patricia Versnel en Anita de Jong (a.dejong@passendonderwijs-almere.nl ) . 

Agenda Professionele Leergemeenschap Schaduwtalentenlab 

Voor de groep leerkrachten, die al hebben deelgenomen aan de scholing van het 

Schaduwtalentenlab, gaan we volgend schooljaar (2021 – 2022) verder met de ontwikkeling 

van een Professionele LeerGemeenschap (PLG). Deelnemers kunnen naar aanleiding van 

hun eigen leervragen uit hun eigen praktijk een onderwijshulpmiddel ontwerpen. Dit kan een 

lessenserie zijn, een observatielijst en stuk beleid enzovoort zijn. Deze producten komen in 

het nieuwe Digitale Expertise Platform Begaafdheid Almere te staan, zodat ze beschikbaar 

zijn voor alle onderwijsprofessionals in Almere. Onderwerpen die aan de orde zouden 

kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Sociaal – emotionele ontwikkeling, Executieve 

vaardigheden, Dubbel bijzondere leerlingen, Versnelling, Rol van de ouders, 

Onderpresteren, Inclusie, Samenwerken, Angst/Perfectionisme. Als de groep behoefte heeft 

aan scholing ten aanzien van een bepaald onderwerp is dat ook mogelijk. In deze PLG 

stimuleren we het leggen van een verband tussen de literatuur, de praktijk en het 

veranderend handelen van de deelnemer door middel van zelfreflectie   

Het afgelopen schooljaar hebben alle deelnemers zich verdiept in Executieve vaardigheden 

bij hun begaafde leerlingen en gezamenlijk een bundel Hoe overleef ik …. (Executieve 

vaardigheden) gemaakt. 

De bijeenkomsten van de professionele leergemeenschap is van 15.00 – 17.00 uur op de 

Olijfboom, Bongerd 2, 1326 AB (Parkwijk) Almere, tenzij er vanwege coronamaatregelen 

online bijeenkomsten zijn.  

1. Woensdag 8 september PLG bijeenkomst 1 

2. Woensdag 27 oktober PLG bijeenkomst 2 

3. Woensdag 19 januari  PLG bijeenkomst 3 

4. Woensdag 9 maart   PLG bijeenkomst 4  

5. Woensdag 20 april    PLG bijeenkomst 5 

6. Woensdag 1 juni   PLG bijeenkomst 6 
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