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Hoogeveen, 3 september 2014 

 

Aan de ouders van de deelnemende 

leerlingen Dotatoproject ’14-’15, 

 

 

Hierbij bieden we u de informatie aan die in het nieuwe schooljaar 

van belang kan zijn. Voor vragen en opmerkingen in de loop van het 

schooljaar hebben we op pag.6 de adresgegevens van de Dotato-

projectgroep opgenomen. We wensen u en uw zoon/dochter een 

excellent schooljaar, 

 

      mw. P.H. Reitsma, afdelingsleider onderbouw M/H/V      

dhr.D. Bosman coördinator samenwerkingsverband PO2203 

 Schooladres: 

Roelof van Echten College, locatie Bentinckspark 

Sprotveldenweg 20 7902 NX Hoogeveen 

0528 – 358 658 

 

Inhoudsopgave: 

3 doelstelling 

4/5 deelnemende leerlingen (groepen 1 en 2) 

6 docenten, bereikbaarheid 

7 data, lesrooster, huiswerk 

8 vervoer, verzekering, evaluatie, extra boekje 
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Doelstelling  

Het Dotatoproject moet worden gezien als een onderdeel van een 

breder excellentieprogramma; dit laatste is op veel basisscholen in 

ontwikkeling. 

Doel van het Dotatoproject is om meer- en hoogbegaafde leerlingen 

bij elkaar te brengen om ervaringen te delen en te leren omgaan 

met uitdagende, prikkelende opdrachten, zodat zij leren leren. 

 

Pedagogisch aspect 

Tijdens de ontmoetingsochtenden zijn deze 

leerlingen niet uitzonderlijk, maar met el-

kaar 'gewoon'. Het ontmoeten van andere 

meerbegaafde kinderen heeft als doel dat een 

kind een beter beeld van zichzelf krijgt. Het 

ervaart dat er meer kinderen zijn die ook snel 

denken, die ook veel weten; het ontwikkelt 

meer vertrouwen in de sociale contacten. 

Daardoor kunnen zij meestal ook soepeler omgaan met situaties die 

niet zo gunstig zijn, situaties die meer aanpassing vragen. 

 

Cognitief aspect 

Een meerbegaafde leerling die zich niet op de juiste manier kan af-

meten aan andere leerlingen kan een vertekend beeld krijgen van 

zijn eigen mogelijkheden. Tijdens de acht ochtenden ontmoeten ze 

andere meerbegaafde leerlingen, zoeken oplossingen en toetsen die 

aan de anderen in de groep; deze kunnen een goede tegenspeler 

zijn, waaraan ze zich goed kunnen afmeten. Daar leren ze van! 
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Deelnemende leerlingen 

Onderstaande groepen zijn in overleg met de intern begeleiders 

samengesteld. Een groep van meer dan drie leerlingen per school is 

verdeeld over de Dotato-groepen. Deze indeling staat vast. 

 

Groep 1 

Aron Roffel   ’t Kofschip  Hoogeveen 

Mika van Walsum  ’t Kofschip  Hoogeveen 

Nora Lemmens  De Regenboog  Hoogeveen 

Marijke van der Goes De Regenboog  Hoogeveen 

Ramon Koekoek  De Regenboog  Noordscheschut 

Joyce de Jonge  De Regenboog  Noordscheschut 

Jauke ’t Hart   De Weidebloem Hoogeveen 

Colin van der Graag  De Weidebloem Hoogeveen 

Laurens van Mulligen  De Weidebloem Hoogeveen 

Mika Zwiers   Juliana v Stolberg Hoogeveen  

Myrthe de Haan  Krullevaar  Hoogeveen 

Olaf Nijmeijer   Krullevaar  Hoogeveen 

Vincent Kikkert  Krullevaar  Hoogeveen 

Christian Otten  Morgenster  Hoogeveen 

Dan de Jonge   Het Palet  Hoogeveen 

Meghan Eijkelboom  Het Palet  Hoogeveen 

Rick Prinsse   Het Palet  Hoogeveen 
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Groep 2 

Jarnold Otten   de Akker  Pesse 

Aisa Scheper   De Akker  Pesse 

Lars Veldman   De Akker  Pesse 

Jasper Koekoek  Hoeksteen  Nieuwlande 

Femke Noorman  Krullevaar  Hoogeveen  

Leon Wassen   Krullevaar  Hoogeveen  

Zoë van Houten  De Regenboog  Hoogeveen 

Myrthe Tomasouw  De Regenboog  Hoogeveen 

Lyke Kortleven  De Regenboog  Noordscheschut 

Dominique Nijmeijer  De Regenboog  Noordscheschut 

Luca Coelingh   De Sprong  Hoogeveen 

Laura Verhagen  De Sprong  Hoogeveen 

Loϊs Jonkman   Wegwijzer  Geesbrug 

Jasper Kikkert  Wegwijzer  Geesbrug 

Lars Siebenga  De Weidebloem Hoogeveen 

Stijn de Groote  De Weidebloem Hoogeveen 
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Docenten 

De docenten voor de Dotato-ochtenden zijn deels afkomstig uit het 

basisonderwijs en deels werkzaam in het voortgezet onderwijs. 

Onderstaand treft u de naam en het vakgebied: 

Mw. M. Petstra  filosofie 

Mw. M. Tijsma  sociaal-emotionele ontwikkeling 

verschillende collega’s wiskunde 

Hr. Botermans / hr. Knaap science 

Mw. J. Spit   klassieke talen 

Mw. A ter Steege  Frans 

mw. A. de Jonge   Engels 

  

Bereikbaarheid 

Voor praktische en inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de leer-

kracht van de basisschool. Vragen die de organisatie betreffen kunt 

u op onderstaande twee adressen stellen. Voor de ziekmelding van 

een leerling vragen we u uitsluitend adres 2 te gebruiken: 

 

1. Voor het samenwerkingsverband PO2203 (basisonderwijs): 

naam:  dhr. D. Bosman, coördinator  

telefoon: 0528 – 233 688 

e-mail:  d.bosman.hgv@po2203.nl 

 

2. Voor het Roelof van Echten College (voortgezet onderwijs) 

naam:  mw. P. Reitsma, afdelingsleider onderbouw 

telefoon: 0528 – 358 658 

e-mail:  p.h.reitsma@rvec.nl  

mailto:p.h.reitsma@rvec.nl
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Data en lesrooster 

Alle Dotato-ochtenden starten om 08.45 u en eindigen om 12.00 u. 

De lessen duren 60 minuten; tussentijds is er een korte pauze van 

09.45 – 10.00 u, waarna de groepen wisselen van docent.  

De lestijden wijken af van de gebruikelijke lestijden in de school: 

1. 17-09-2014 wiskunde Engels  soc.em.ontw.  

2. 01-10-2014 wiskunde Engels  soc.em.ontw.  

3. 29-10-2014 wiskunde Frans  soc.em.ontw. 

4. 19-11-2014 wiskunde  Frans  intro filosofie 

5. 14-01-2015 science   klass. talen  filosofie 

6. 04-02-2015 science   klass. talen  filosofie   

7. 11-03-2015 science   klass. talen  soc.em.ontw.  

8. 25-03-2015 science  klass. talen soc.em.ontw. 

 

Huiswerk 

Huiswerk maakt deel uit van het 

Dotato-programma. De huiswerk-

opdracht heeft vooral een uitda-

gende bedoeling, die misschien de 

grenzen van de leerling prikkelt. 

De leerling kan alleen of met 

andere leerlingen de oplossing zoe-

ken of de uitwerking maken. Op de basisschool is veelal gelegenheid 

om hieraan te werken. Ouders en leerkrachten kunnen bijdragen 

aan de motivatie om de opdracht uit te voeren; het echte werk is 

bestemd voor de leerling(en) zelf. Een uitgevoerde opdracht en/of 

gemaakt huiswerk wordt de volgende les kort besproken.     
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Vervoer 

De basisschool is verantwoordelijk voor de organisatie van het ver-

voer. Gezien de wisselende afstanden zal de ene leerling per fiets 

komen en de ander per auto of openbaar vervoer. In de praktijk 

kunnen er ook ouders worden gevraagd om deze heen- en terugreis 

te begeleiden. 

 

Verzekering 

De leerling staat ingeschreven op de basisschool. De (ongevallen-) 

verzekering van de basisschool is van kracht tijdens het verblijf op 

en de reis van en naar het Roelof van Echten College.  

 

Evaluatie  

Na de serie Dotato-ochtenden verwachten we alle leerlingen en hun 

ouders op maandagavond 30 maart 2015 opnieuw in de school. 

Hiervoor hanteren de twee groepen een verschillende tijd. Ook 

leerkrachten (i.b.-ers, directeuren) zijn dan welkom.  

Deze avond zullen de leerlingen op hun eigen wijze terugkijken op 

de acht ochtenden. Voor ouders en andere aanwezigen is het een 

goede gelegenheid om hun ervaringen kenbaar te maken en te be-

spreken. 

Als er zaken zijn waar we tussentijds ons voordeel mee kunnen 

doen, kunt u gebruik maken van de contactadressen op pag.6. 

 

Extra boekje  

Deze uitgave is te vinden op www.po2203.nl onder afdeling 

Hoogeveen.  

http://www.po2203.nl/

