Begaafdheid binnen Edu-Ley

Passend onderwijs voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong binnen Edu-Ley

Een bovenschoolse
plusklas: LEF

LEF is een voorziening binnen Edu-Ley voor (hoog-) begaafde kinderen.
De kinderen hebben meer aanbod nodig dan de reguliere school

• Begelei ding

op dat moment kan verzorgen.

De LEF-groepen worden begeleid door
Daniëlle Wilborts: een specialist
Hoogbegaafdheid met ruime ervaring
binnen het onderwijs als leerkracht en

LEF is een zorgvuldig gekozen naam:
•

intern begeleidster.

• Opleidi nge n
Daniëlle heeft diverse opleidingen
gevolgd gericht op Hoogbegaafdheid,
oplossingsgericht begeleiden en

•

Talentontwikkeling.

•
•

Cont actinf ormati e
LEF is dit schooljaar gevestigd in

•

basisschool De Regenboog,
Grobbendonckpark 43 in Goirle.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u

De kinderen komen één dagdeel per

Je hebt LEF nodig om

week naar LEF. De doelstelling is het

uitdagingen aan te gaan: iets

ontmoeten van ontwikkelingsgelijken,

wat binnen de reguliere lessen

het stimuleren van sociale,

niet (altijd) voldoende haalbaar

emotionele en executieve

is.

vaardigheden (het leren om te leren)

Je hebt LEF nodig om het

en het stimuleren van de hogere

beste uit jezelf te halen.

denkvaardigheden.

Je hebt LEF nodig om te leren

Verwonderen, presenteren, creëren,

leren.

ontdekken en ontwikkelen zijn

Je hebt LEF nodig om om te

daarbij de rode draad.

leren gaan met frustraties.
•

Je hebt LEF nodig om tot

Om deze doelstellingen handvatten

ontwikkeling te komen.

te geven maken we gebruik van
projecten, mindmappen,

contact opnemen via de mail:
plusklas@edu-ley.nl of

LEF is een plek voor die kinderen die

smartgames, presentaties, filosofie,

danielle.wilborts@edu-ley.nl

in de klas niet voldoende uitdaging

schaken en psycho-educatie.

vinden. Bij LEF kunnen zij hun
specifieke interesses met elkaar delen
en onderzoeken. Ze kunnen zich
spiegelen aan ontwikkelingsgelijken en

LEF, locatie basisschool De Regenboog,
Grobbendonckpark 43, Goirle. 013-5342657

bouwen daardoor een positief

Ouders zijn zelf verantwoordelijk

zelfbeeld op. Ook leren zij beter

voor het vervoer tussen de locatie

omgaan met tegenslagen.

van LEF en de reguliere school.

ww w.ed u-ley.n l

