Verrijkingssuggesties t.b.v. thuisonderwijs voor (meer)begaafde kinderen

DEEL 2
Beste collega’s,
Onderstaande lijst is ontwikkeld vanuit het SWV Zuid-Kennemerland. Onze HB-Experts
Fanny Cattenstart, Marian Plat en Marijke Schekkerman hebben voor jullie een fors aantal
suggesties op een rij gezet waaruit jullie vrijuit kunnen putten. Dit betreft Deel 2 van
verrijkingssugesties t.b.v. thuisonderwijs voor (meer)begaafde kinderen.
Hartelijke groet, Maria Zaal, Sandra Schelfaut en Willeke Heijkoop

Psycho educatie
Filmpjes over mindset zijn toegevoegd omdat bij leren belangrijk is om
levenslessen mee te geven.
Mindset voor jonge kinderen
https://www.youtube.com/results?search_query=austin%27s+butterfly (Austin’s
butterfly over feedback en kritiek, specifiek en helpend)
https://www.youtube.com/watch?v=YYb4h8U7Ljw (kuikentje - proces van
uitdaging aangaan en doorzetten)
https://www.youtube.com/watch?v=EUm-vAOmV1o (veel strategieën proberen)
https://www.youtube.com/watch?v=k7kv-xCskHQ&t=1s (doorzetten)
https://www.youtube.com/watch?v=4234YGb41qk&list=PLcD2YzWYsb9BAo784lg
iNtXQqsLiVfLqr&fbclid=IwAR1eV2GfikaT8rTycoarDqHFrVY1iIRzd2J814Tt44tuc4K4a0imrhHmDM (doorzetten)
https://www.youtube.com/watch?v=HKRzh9TGLtw&t=1s (alles proberen)
https://www.youtube.com/watch?v=Zzb5Acl-n70&index=12&t=0s&list=PLm55Aa930w2l9V4-uWz3DvCHlNk3YPEa (niet alles zomaar kunnen zoals de rest)
https://www.youtube.com/watch?v=XLeUvZvuvAs (de kracht van het woord
nog)
Mindset voor alle leeftijden
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaiVIk3uh_DdvWY-ehpn5-RQ7-MqfgeGi
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Gratis websites op leeftijd
Sommige sites hebben een proeflicentie, een deel gratis of tijdelijk gratis online
materiaal vanwege de Corona crisis.
Veel sites hebben materiaal voor alle leeftijden, een keuze maak je dan op de
site. Niet alle sites zijn specifiek voor hoogbegaafde leerlingen maar hebben dan
wel een onderzoekend karakter waardoor het geschikt kan zijn. Per leerling kan
het niveau uiteraard verschillen van net bovengemiddeld tot heel hoog. Kijk dus
kritisch.
Kleuters (en peuters)
https://plusjeklas.nl/voorproefje/voorproefje-jonge-kind/ (voorproefje)
https://www.gynzy.com/nl/verwerking/werelden/kleuters/ (proefaccount – alleen
via leerkracht)
http://www.deverrijking.com/
https://www.briljantonderwijs.nl/voorbeeldprojecten-ob/
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wpcontent/uploads/2020/03/Bloomlessen.pdf
https://21steeeuwsevaardigheden.nl/
https://wisenvis.nl/lesideeen-2/
http://www.esa.int/Education/Groep_1-2
https://www.iederkindeentalent.nl/lesmateriaal/groep-1-2/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/thuiseducatie
https://hetklokhuis.nl/algemeen/Zoek%20Het%20Uit%21/Over%20Zoek%20Het
%20Uit%21
https://schooltv.nl/
https://www.expeditionchemistry.nl/uitgebreid-zoeken-proeven/
https://maakkunde.nl/uitproberen/
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/leermateriaal/63opdrachtenwaaier-kleuters-uitdagen-werkt
https://www.eduforcedigitaal.nl/werkboek/pienter-map-1
https://www.smartgames.eu/nl/blog/hoe-hou-je-jouw-kinderen-thuis-educatiefbezig
https://www.sterkinhoogbegaafdheid.nl/uploads/files/Lessen/OB%20Reis%20je
%20mee...%20Ojee!.pdf
https://www.chesskid.com/nl/
https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-lerenschaken?fbclid=IwAR3O3JYbJPAU34uTCkuZ8BCU6ILPSn3WDN_K2OvLA4zGkBjlnI
nZaroFccI
https://krazydad.com//?fbclid=IwAR2vwEbOh0A__pi4CEPuhnH9XsP1qlJplr6FCuAW55B26Lo69_eCvDMs-U + uitleg bij
pixidoku
https://www.youtube.com/watch?v=iV28_pCp8MU&t=28s&fbclid=IwAR3DlIQsHn
dt5qmJUlaSBUO52fFkMWQSz0SZbPQOt-QUGrrJYa572RuM2ck&app=desktop
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https://hyperallergic.com/547919/2500-virtual-museum-tours-google-artsculture/?fbclid=IwAR1NRiQALgeqP1mk22QviskDWNQwAU8dLcB1ahq4q5WnzCM1
Qqc7oFS7O4k
https://nl.pinterest.com/pin/311803974201370614/feedback/?invite_code=9b16
fc1d6c344d9496e9032b489eb474&sender_id=311804111609668508
https://www.youtube.com/watch?v=3_BqG6mZKeU&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR3q4DUeXqCahAGO6SNRXynmIotcGwexRqzX8aZ4cL_4u8iLgU4lcywj_U&app=desktop
(bewegen)
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ?fbclid=IwAR2t
GAiJGkytv7WwYDrbMBaaxpuyirZQeuxe6WmZbeyYhwPQLiT6XXgzUk0&app=deskt
op (voorgelezen worden)
https://www.youtube.com/channel/UCsASvq8VAg5euObrjqdEgsQ (theater)
https://www.facebook.com/pg/hetkleineavontuur/posts/
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen/junioreinstein.html?fbclid=IwAR0SeBm4ccZFkdbKpgLlDMmiBujbndBvzKAeN1SXZNrtUy
Bz502Z7nIh7Ik
https://www.vogelbescherming.nl/ met tuinvogel herkennen, postcode check
(welke vogels wonen in mijn buurt)
Zoekplaten natuur:
https://www.webwinkel.ark.eu/producten/tekeningen/zoekplaat-poep
https://www.webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten
Zoekplaten algemeen: https://nl.pinterest.com/sonjavanderlee/zoekplaat/
Echt flink hoog niveau
http://www.resolf.com/ (rekenen)
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.cheetahboek.nl/ (psycho educatie)

Groep 3 t/m 8
https://plusjeklas.nl/voorproefje/voorproefje-oudere-kind/ (voorproefje)
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs (vakgericht)
http://www.resolf.com/ (rekenen)
https://plusklas-unique.yurls.net/nl/page/809706
https://www.gynzy.com (proefaccount – alleen via leerkracht)
https://www.slimme-teksten.nl/ (begrijpend lezen)
http://www.deverrijking.com/
http://www.mijneigenproject.nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.cheetahboek.nl/ (psycho educatie)
https://www.briljantonderwijs.nl/voorbeeldprojecten/
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https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wpcontent/uploads/2020/03/Bloomlessen.pdf (vanuit kleuters geschreven, ook
geschikt voor 3 en 4 en makkelijk om te buigen voor oudere leerlingen)
https://21steeeuwsevaardigheden.nl/
https://wisenvis.nl/lesideeen-2/
http://www.esa.int/Education/Groep_3-4
http://www.esa.int/Education/Groep_5-6
http://www.esa.int/Education/Groep_7-8
https://www.iederkindeentalent.nl/lesmateriaal/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/thuiseducatie
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijkeleeractiviteiten/bloom/blooming-lessen
https://hetklokhuis.nl/algemeen/Zoek%20Het%20Uit%21/Over%20Zoek%20Het
%20Uit%21
https://schooltv.nl/
https://www.expeditionchemistry.nl/uitgebreid-zoeken-proeven/
https://maakkunde.nl/uitproberen/
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
https://www.eduforcedigitaal.nl/werkboek/eduforce-voor-thuis
https://www.smartgames.eu/nl/blog/hoe-hou-je-jouw-kinderen-thuis-educatiefbezig
https://www.nvorwo.nl/rekenpuzzels-enbreinkrakers/?fbclid=IwAR3hphZ03Ft_xeQo_uG0mu7OHmblIOnRECf5jSQ_mMH3nTp0L8sWSsIaSw
https://www.sterkinhoogbegaafdheid.nl/ (kijk bij downloads)
https://mailchi.mp/wismon/lerenmetwismon?fbclid=IwAR0PBNqfixKa3xcmtvV0Zd4AV3Dt3FoAnrCmuppFSmyoCJuTi2KeaAHjIE
https://www.chess.com/?fbclid=IwAR0DhSE_M5kJfotw0o4oiSwOLpTIptAjoWHg_
gQniympTegU7zn2l-mX89g
https://www.chesskid.com/nl/
https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-lerenschaken?fbclid=IwAR3O3JYbJPAU34uTCkuZ8BCU6ILPSn3WDN_K2OvLA4zGkBjlnI
nZaroFccI
http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm
https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/?fbclid=IwAR0FRdXeIUqPguyuqbJjJiXieBlhk2W5pWbT45BWaXRzWsfw-nzJ_dK7Kk
https://www.beeldkraken.nl/menu.php?f=1
https://www.facebook.com/groups/830108107012659/files/ (eerst lid worden
van deze groep)
https://krazydad.com//?fbclid=IwAR2vwEbOh0A__pi4CEPuhnH9XsP1qlJplr6FCuAW55B26Lo69_eCvDMs-U + uitleg bij
pixidoku
https://www.youtube.com/watch?v=iV28_pCp8MU&t=28s&fbclid=IwAR3DlIQsHn
dt5qmJUlaSBUO52fFkMWQSz0SZbPQOt-QUGrrJYa572RuM2ck&app=desktop
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https://www.humpiedancing.nl/danslessen2/?fbclid=IwAR2ek92u3GLKZzAzB33qLAbsEEwBRa00oxsdNMnSdXja8fHbQTQvEC
Ry5Ag
https://hyperallergic.com/547919/2500-virtual-museum-tours-google-artsculture/?fbclid=IwAR1NRiQALgeqP1mk22QviskDWNQwAU8dLcB1ahq4q5WnzCM1
Qqc7oFS7O4k
https://nl.pinterest.com/pin/311803974201370614/feedback/?invite_code=9b16
fc1d6c344d9496e9032b489eb474&sender_id=311804111609668508
https://jufmaike.nl/sommenkleurplaten-voor-groep3/?fbclid=IwAR2_0APKsCRZixPrmaqhVPq8qJgdDpd5vtdi2OVOxm7UeVXjX88TA_9jTc
https://www.youtube.com/watch?v=3_BqG6mZKeU&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR3q4DUeXqCahAGO6SNRXynmIotcGwexRqzX8aZ4cL_4u8iLgU4lcywj_U&app=desktop
(bewegen)
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ?fbclid=IwAR2t
GAiJGkytv7WwYDrbMBaaxpuyirZQeuxe6WmZbeyYhwPQLiT6XXgzUk0&app=deskt
op (voorgelezen worden)
https://www.youtube.com/watch?v=8kDoG1vfmP8&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR30us8dG1-08G8VW7VuFK_xbzDKa-y52FULGLt_8lf1f5gWHjjqzshmgmI
https://simonevandenberg.nl/?fbclid=IwAR1oXWldOxy9Rr9RsTKbMOhkWd1V5tofkkTXCCeMw-y8qcaC6ikZW2jLAI (zelfmaak boek over deze periode)
https://robotwise.nl/challenge-scratch/?fbclid=IwAR0G8eIRPHdoucyxaFCNScDIWdy30yw-Ksa1KFc9bHeFKA2K52LV7nwJGw
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen/junioreinstein.html?fbclid=IwAR0SeBm4ccZFkdbKpgLlDMmiBujbndBvzKAeN1SXZNrtUy
Bz502Z7nIh7Ik
https://www.lerenlerenschiedam.nl/downloads.html
https://www.geoguessr.com
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/creatief-denken-out-the-boxdenken/

Breinkrakers:
https://www.gamesforthebrain.com/
https://www.smartgameslive.com/nl/welcome
https://logiquiz.nl/
http://www.puzzlersparadise.com/Strimko.htm
https://krazydad.com/
http://www.yarivh.com/cryptopics/cryptopicstoprint.htm
http://www.neurocampus.com/
https://www.braingymmer.com/nl/
https://www.conceptispuzzles.com/index.aspx
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https://www.denkspelletjes.nl/
https://www.puzzle-star-battle.com/
http://www.puzl.be/
http://www.puzzlepicnic.com/puzzle?5474
https://www.physicsgames.com/construction-games/
Vreemde talen:
https://www.littlebridge.com/
https://www.duolingo.com/
http://www.speeleentaal.nl/speelspaans/nummers/index.html

Programmeren:
https://scratch.mit.edu/projects/31876/
http://www.game-maker.nl/
https://code.org/
https://bomberbot.com/nl/?lang=nl of https://codecombat.com/about
https://www.codecademy.com/
Rekenen / wiskunde
https://www.khanacademy.org/
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
https://www.youtube.com/watch?v=VIVIegSt81k
http://www.wiskundemeisjes.nl/
https://www.mathplayground.com/
https://babbledabbledo.com/math-art-idea-explore-geometry-…/
https://www.maaslandcollege.nl/groep…/wiskunde-voor-groep-78
https://www.polyhedra.net/nl/model.php?name-en=dodecahedron
Proefjes, experimentjes:
https://www.expeditionchemistry.nl/
https://www.encyclopedoe.nl/
https://www.proefjes.nl/
https://www.technopolis.be/nl/proefjes/bezoekers…
https://wibnet.nl/natuurkunde/natuurkundige-verschijnselen…
Webkwestie immuunsysteem:
https://immuunsysteem.webkwestie.nl/?fbclid=IwAR0K1EW4j_rIIriYC_dqBOLwta873VEBnp9SkwaACm_F7hGBtd0gzp6g6o
Logikwissen:
https://www.logiquiz.nl/
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Talentontwikkeling onderbouw:
Op de site www.wisenvis.nl vind je veel leuke lesmaterialen en een prentenboek over
talentontwikkeling voor de onderbouw.
Kennismaken met codetaal. Daarna kunnen ze zelf een escape room maken.
https://www.skillsdojo.nl/debaasopinternet/
Filmpjes met Braingym oefeningen:
https://www.youtube.com/watch?v=bgvWP8GLf0Q
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/661196111091187/UzpfSTE0M
TM2MTAzNTU1MzM5NDI6MjcwOTU2NTcwNTkzODM5NA
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