Geheel
vernieuwd

Digitaal handelingsprotocol
begaafdheid
Het complete systeem voor het begeleiden van
begaafde kinderen in groep 1-8
Alle leerlingen op uw school verdienen zorg en aandacht.
Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de begaafde leerlingen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Hoe
herkent u die leerlingen en wat hebben ze dan precies
nodig? Hoe kunt u tegemoet komen aan wat die leerling
nodig heeft binnen de grenzen van inclusief onderwijs?

Met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid
(DHH) identificeert en begeleidt u begaafde
leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Bijna 2000 scholen maken al gebruik
van dit online protocol met instrumenten die u
op handelingsgerichte wijze helpen om begaafde
leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed
te begeleiden. DHH gaat uit van een educatief
partnerschap tussen ouders en school.

Weten hoe DHH werkt? Kijk op www.dhh-po.nl

DHH voor uw school?

Met het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid heeft u voor een klein bedrag per

maand een tool voor de signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde kinderen.

Unieke combinatie

Taakverlichting

DHH is een compleet
instrument met de unieke
combinatie van quickscan,
signalering, diagnose, begeleiding en evaluatie.

Met DHH wordt de taaklast
van de intern begeleider
sterk verminderd, omdat de
leerkracht veel handvatten
krijgt voor de begeleiding
van begaafde leerlingen.

Handelingsgericht
werken
DHH is gebaseerd op de
uitgangspunten van handelingsgericht werken.

Gratis helpdesk
Tijdens schooltijden beantwoordt de helpdesk graag
uw vragen over het gebruik
van DHH.

De onderdelen van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid
-

Quickscan (groepsscreening)
Module Signalering
Module Diagnostiek
Module Leerlingbegeleiding (met o.a. adviestraject
vervroegde doorstroming, compactingrichtlijnen,
verrijkingssuggesties en suggesties voor de begeleiding)
- Module Evaluatie (met ouders en leerling)

Stappenplan signalering

DHH voor uw school?

Met DHH weet u vooraf precies wat u betaalt en krijgt geen verrassingen achteraf. Als school koopt u een licentie
van DHH. U betaalt een eenmalige aanschaf van € 160,- en een maandelijkse onderhoudsbijdrage van € 11,75.

DHH is een product van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Kwest Online en
is ontwikkeld door auteurs Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven.

DHH voor uw school? Kijk op www.dhh-po.nl

