
 

 
 

Hoogbegaafd  

Wat kan het Anna van Rijn College bieden? 

Differentiatie in de lessen 
Onderwijs op maat vraagt om gevarieerde lessen.  
De A-lessen zijn basislessen (70 minuten).  
De V-lessen (70 minuten) zijn voor de bovenbouw. Dit zijn verwerking- en 
verdiepingslessen, waarin de leerling onder begeleiding van een vakdocent zelfstandig 
aan verdere verwerking en verdieping van de leerstof werkt. Deze lessen zijn ook zeer 
geschikt voor samenwerken en het doen van onderzoek.  
De R-lessen (40 minuten) zijn remediale lessen. In deze lessen krijgen leerlingen extra 
ondersteuning van een docent. Daarnaast richten de R-lessen zich op het aanleren van 
vaardigheden (zoals plannen en organiseren, effectief lezen etc.) en het ontplooien van 
talenten (drama, muziek, ICT, bètatalent, debatteren etc.). 
 
Talentprogramma’s 
Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten kunnen de leerlingen hun 
talenten verder ontwikkelen. We kennen een film- en theaterclub Studio 1punt46 en in 
onze danstalentklas leren leerlingen op een hoog niveau dansen. Bij de Microsoft Imagine 
Academy kunnen leerlingen erkende ICT-certificaten halen en specialist of expert worden 
in Office.In de bovenbouw is er het bètatalentprogramma voor leerlingen die meer uit hun 
bètavakken willen halen. En al in de onderbouw is er de mogelijkheid om Chinees te leren. 
 
Tweetalig gymnasium  
Leerlingen die houden van een uitdaging kunnen bij ons het tweetalig gymnasium volgen. 
Het gymnasium gaat verder dan het klaslokaal: we nemen de leerlingen mee naar het 
museum, het theater. In de bovenbouw gaan we zelfs naar Rome of Griekenland. Ook 
organiseren de leerlingen samen met de docenten ieder jaar een speciale 
gymnasiumavond.  
 
Cultuur 
Cultuur vinden we belangrijk om je talenten te ontplooien. Wij bieden een zeer gevarieerd 
aanbod aan dans-, muziek- en theatervoorstellingen. Ook krijgen de leerlingen lessen 
drama, muziek, dans en beeldende vorming. Naast de lessen worden er culturele 
evenementen voor en door de leerlingen georganiseerd zoals de Revue, Café Chantant 
en de Anna van Rijn-lezing. 
 
Extra begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen 
Voor hoogbegaafde leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de basisondersteuning, 
biedt de school extra ondersteuning in de vorm van individuele en/of geclusterde 
begeleiding.  

• Begeleiding bij het versterken van de executieve functies. 

• Training leer leren. 

• Sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttraining. 

• Coachingsgesprekjes met de leerlingen. 

• Cognitieve uitdaging tijdens de remediale lessen. 
 


