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MANDEVILLE FIRST CLASS!©

Extra curriculaire module voor hoogbegaafde leerlingen < 18 jr. 

Beste docent,

U heeft soms te maken met hoogbegaafde leerlingen. Het Nederlandse voortgezet onderwijs is 

gericht op de grootste gemene deler. Het mooie daarvan is dat iedereen naar school kan en een 

grote kans heeft een diploma te behalen. Maar voor leerlingen die door hun hoogbegaafdheid 

niet onder de gemene deler vallen liggen de zaken soms anders. Dan kan school een last 

worden, of zelfs een hindernis die met elk opvolgend schooljaar groter blijkt. Klinkt herkenbaar?

Hoogbegaafdheid is niet een gegeven, maar een ontwikkeling. Veel leerlingen die meer in hun 

mars hebben lopen vast in een fixed mindset, waarin zij denken dat hun eigenschappen en 

talenten vast liggen. Door gebrek aan uitdaging en anders leren worden zij in hun overtuiging 

bevestigd en lopen zij het risico hun potentie niet of onvoldoende aan te boren. Een wereld 

van kennis en creativiteit gaat zo verloren. Mandeville First Class! biedt de school en de 

hoogbegaafde leerling een effectief hulpmiddel.

Voor wie?

Mandeville First Class! is als extra-curriculaire 

module bedoeld om hoogbegaafde 

leerlingen < 18 jr. naast het reguliere 

onderwijs te begeleiden naar een growth 

mindset. Hierbij wordt hun intelligentie en 

vaardigheid gemotiveerd zodat zij het beste 

uit zichzelf halen. Dit gebeurt in een veilige 

en stimulerende omgeving onder deskundige 

begeleiding. 

Tijdens Mandeville First Class! leren 

hoogbegaafde leerlingen van elkaar, motiveren 

ze elkaar en voelen ze zich gesteund in hun 

manier van denken en leren. Het doel is dat 

hoogbegaafde leerlingen na het volgen van de 

Mandeville First Class! met plezier het reguliere 

onderwijs oppakken en afronden.  

Mandeville First Class! biedt:

 een veilige leeromgeving

 praktische ondersteuning bij hindernissen  

 in het leren

 begeleiding bij het ontwikkelen van 

 growth mindset

 een mentorstructuur gebaseerd op peers

Meer informatie?

Mandeville Academy Gouda

Westhaven 12

2801 PH Gouda

0182-769290

info@mandevilleacademy.nl

www.mandevilleacademy.nl
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