
De praktijk bij Omnio 

Alles wat we doen komt voort uit ons theoretisch kader: Wat is hoogbegaafdheid.  

Het  denkluik en het  zijnsluik zijn de grote kapstokken waaronder wij al onze lessen laten vallen. 

  

      We werken natuurlijk ook aan de normale reguliere vakken die op elke school gegeven worden: 
(begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen.  
Die vakken brengen wij samen onder in het kopje “weektaak". 

 

  Weektaak 

 Leerlingen gaan de doelen van de week voor deze vakken zelf plannen op hun lege format . Zo 
maken we ze mede-eigenaar van hun werk. Dat kost tijd maar is erg belangrijk vinden wij om toe 
te komen aan hun autonomie.   
Deze vakken worden flink gecompact zodat er veel tijd over blijft voor de extra vakken die wij bij 
Omnio aanbieden.  

 
Naast de weektaak-vakken zijn er normale vakken die wij zeker ook aanbieden:  

• Schrijven 
• Verkeer 
• Gym 
• Expressie/muziek/drama 
• Engels 

 
Doordat we zoveel tijd kunnen vrijspelen door het sterke compacten kunnen wij structureel andere 
verrijkings- en verdiepingsvakken aanbieden.  Vakken die toekomen aan vooral het denkluik: 
 

 

 



Verrijkings- en verdiepingsvakken 

• Filosofie 
• Creatief denken (out of the box) 
• Denktank (wiskundig rekenen) 
• Schaken 

 

Projecten 

We werken in een cyclus van 4 jaar aan grote projecten. Elk project duurt ongeveer 8-10 weken. De 
projecten vragen een grote diepgang bij de leerlingen, een onderzoekende houding en veel 
vaardigheden zoals samenwerken, planmatig onderzoeken en werken en zijn vakoverstijgend.  
 
 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2020-2021 

Reizen 
  

Verhalen in alle 
vormen 
 

Macht, recht en 
samenleving 

Aarde  
 

Water en voedsel 
 

Sterren en planeten Onderzoeken en  
ontwerpen  
 

Werk, geld en handel 

Feesten en herdenken Wonen en bouwen Beeldende kunst 
 

Wat is leven? 

Grieken en  
Romeinen / Vikingen 
 

prehistorie/ 
 Leonardo da Vinci en 
de Renaissance 

Egyptenaren   
 
 Nieuwe tijd 
 

Middeleeuwen / 
Nieuwste  
     Tijd 
 

 
Sociaal-emotioneel 
Ook sociaal en emotioneel gaan we graag de diepte in met onze leerlingen.  
Hier komt het zijnsluik ook goed tot zijn recht.  

 
We hebben structureel een aantal vakken op het rooster staan. Naast het geven van die specifieke 
vakken en de taal die daarbij gebruikt wordt, gebruiken wij die taal ook de rest van de week van 
8.30-14.30 uur. Zo is de kans van inslijpen het grootst.  

• Rots& water training. (letterlijk leren om ook fysiek sterk te staan en niet alleen in het 
hoofd). Alle leerkrachten zijn gecertificeerde trainer en kunnen zodoende met hun eigen 
groep de veilige stap zetten naar een fysieke en mentale weerbaarheid 

• LGO lessen (levenshouding gericht onderwijs: leren leren, leren denken en leren leven) 
Hieronder vallen o.a. lessen als mindset,  ontwikkelen van de executieve vaardigheden, en 
leren omgaan met je eigen emoties. 

• De executieve vaardigheden leren wij de leerlingen aan d.m.v. het gebruik van de 
autometafoor.  
 

• Het leren leren doen we o.a. door gebruik te maken van het model: “De kracht in jezelf” 
  

 

 

 
 
 


