
  

Kangoeroeklas@GEMZ! 
 

In een kangoeroeklas komen hoogbegaafde leerlingen samen met 

ontwikkelingsgelijken. Ze krijgen er de kans om interesses te delen 

en ontdekken dat er nog meer kinderen zijn die met dezelfde vragen 

en zorgen zitten. De activiteiten zijn er op gericht verschillende 

denkvaardigheden aan te spreken. Het opzoeken, structureren en 

verwerken van informatie, formuleren en verdedigen van opinies, 

logisch en creatief redeneren vormen de basis van de werking. Door 

de complexe(re) opdrachten leren de kinderen doorzetten en 

omgaan met een faalervaring. Hierbij besteden we veel aandacht 

aan efficiënte oplossingsstrategieën. We bieden een bovenschoolse kangoeroeklas aan voor hoogbegaafde 

leerlingen uit het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar die op een school zitten die jammer genoeg (nog) geen 

kangoeroeklas inricht of leerlingen die ondanks deelname aan een kangoeroeklas op school nog op hun honger 

blijven zitten. We vragen niet noodzakelijk een verslag van intelligentie-onderzoek, wel een gesprek vooraf met 

de ouders voor kinderen die nog niet bekend zijn bij GEMZ. Deze gaat door op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 

16u00.  

 

Data 2022-2023 Deurne: 

Reeks 1: 20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 – 18/10  

Reeks 2: 8/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 13/12 (Opgelet: NIET op 6/12) 

Reeks 3: 10/1 – 17/1 – 24/1 – 31/2 – 7/2 

Reeks 4: 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3 

Reeks 5: 25/4 - 2/5 – 9/5 – 16/5 – 23/5 

 

De afwezigheden op school worden gewettigd met een code P (persoonlijke redenen) mits akkoord van 

de schooldirectie. 

Uit de omzendbrief: De directeur basisonderwijs beslist – zoals voorheen al in het secundair onderwijs 

bestond – op elk moment van het schooljaar, over het aan een leerling toegekend aantal gewettigde 

afwezigheden om “persoonlijke redenen” (code P). Er wordt van overheidswege geen plafond op dit aantal 

meer opgelegd, vanuit het idee dat de school het best geplaatst is om – rekening houdend met de lokale 

context en de individuele leerling in kwestie – een beslissing te nemen. De school moet hiertoe dus geen 

aanvraag bij de overheid indienen. 

 

  



Praktische informatie: 

• Locatie dinsdag: GEMZ, Blivensstraat 41, 2100 Deurne 

• Leiding: Danielle Verheye, een onderwijzeres die zich specialiseerde in onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen, tevens zaakvoerder van GEMZ.  

• Prijs: € 250 voor een volledige reeks. Vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin geniet u 20% 

korting.  

• Inschrijven: mail naar info@gemz.be. U ontvangt per kerende een bevestigingsmail. Uw 

inschrijving is definitief na de ontvangst van de betaling op rekeningnummer BE26 7350 

3609 7829. 
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