
Waarom Eureka!klas ?

In de afgelopen drie jaar hebben we ervaring opgedaan 
met onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De 
Eureka!Klas is een samenwerking tussen de openbare 
basisscholen uit Culemborg en het KWC. Elke 
woensdagmorgen krijgen leerlingen van groep 7 en 8 de 
mogelijkheid om zich te verdiepen in verschillende thema’s 
en dagen we hen uit tot excellente prestaties. Op deze 
manier komen de leerlingen die zich vervelen op de 
basisschool meer tot hun recht.

Zodoende beginnen we al voor de middelbare school met 
het ontwikkelen van een excellente houding en cultuur.

Wat houdt de Eureka!klas in?

De Eureka!Klas bestaat uit zo’n 15 geïnteresseerde 
leerlingen uit groep 7 en 8 van de O.P.O.R.-basisscholen 
uit Culemborg. Iedere woensdagochtend komen zij op het 
Koningin Wilhelmina College bij elkaar om masterclasses
over verschillende onderwerpen te volgen. 

Een  greep uit onderwerpen van de afgelopen jaren: 

• Het weer

• het ontstaan van schrift

• de Gouden Eeuw

• de Romeinen

• industrieel ontwerp

• het heelal. 

•De masterclasses worden door KWC-docenten verzorgd.

Wat heeft de Eureka!klas voor ons 
opgebracht?

Het is bijzonder te zien hoe enthousiast de kinderen en hun 
ouders op de verschillende projecten reageren. 

De opbrengst van het natuurkunde deel van de Eureka!Klas 
was: Ons Zonnestelsel. 

Deze bouwsteen kan ook door een andere school gebruikt 
worden als zij ook (getalenteerde) leerlingen van de 
basisschool ontvangen

Als school hebben we geleerd hoe leuk het is om dit te doen 
en we hopen dat het nog een tijd kan voortgaan.

Piet van de Fliert, Ronald van Burg, Koningin Wilhelmina College
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Ook aansluiten bij het basisonderwijs?

Ga eens praten met directeuren van basisscholen uit de 
regio. De vraag naar mogelijkheden voor (hoog)begaafde 
leerlingen op de basisscholen neemt toe. Daarbij levert de 
samenwerking PO-VO voor beide partijen veel op.  

Contactgegevens

Meer informatie bij info@kwc-culemborg.nl

Zie ook de website: 

www.kwc-culemborg.nl

Deze poster is gemaakt voor de JCU-conferentie
‘Bouwstenen voor excellentie’, 16 mei 2012.

Met dank aan

De leerlingen die met zoveel plezier hebben meegedaan aan 
deze Eureka!Klas. Dank aan Ton Versteegh die dit project 
heeft gedragen.


