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“ Iedereen knap “ 
 
Talent is niet iets dat alleen is weggelegd voor bijzondere mensen. Allerlei talentenshows op televisie 
geven dit beeld en maken er een kompetitie van. Hier hebben wij als school geen goed gevoel bij. 
Talent is iets dat hoort bij elk kind, want iedereen is knap in iets bepaald. Wij willen samen met de 
kinderen op zoek gaan naar hun eigen talent(en). Het accent ligt hier zeker niet op prestaties van een 
kind, maar op de kracht en de motivatie van een kind om ergens voor te gaan. Als een kind ontdekt 
welke talenten het heeft, werkt het ook sterk aan zijn zelfbeeld. Dit is een belangrijk onderdeel van 
de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. 
 
Om deze “knapjes” concreet te maken voor de kinderen, stellen we tijdens de maandopeners de 
verschillende talenten voor. Het materiaal van “supermegaknap” heeft ons hierbij geïnspireerd. 

 

Kinderen die zelf-knap zijn : zijn dromerig, hebben veel fantasie, denken goed na, kunnen iets 
uitwerken / organiseren op hun eentje, nemen verantwoordelijkheid, zijn vastberaden, kennen eigen 
zwakke en sterke kanten. Zij genieten van tijd alleen en van stille momenten, houden van schrijven 
en dichten, zorgen dat alles goed geregeld is, kunnen over alles grondig nadenken. Zij worden 
misschien dichter, filosoof, organisator. 
 

 

                

 

Kinderen die samen-knap zijn : zijn sociaal, begrijpen gevoelens van anderen, zijn gedienstig, lossen 
conflicten op, nemen initiatief, hebben sterk groepsgevoel, respecteren andere meningen. 
Zij doen graag groepswerk, houden van gezelligheid, werken graag samen met andere mensen, 
communiceren graag. Zij worden misschien leider bij chiro/scouts, (kleuter)onderwijzer(es), 
verpleger, sociaal werker 
 

 
Kinderen die beeld-knap zijn : voelen zich aangetrokken tot beelden, tekeningen, foto’s. Ze zijn 
dikwijls beeldend creatief. Ze maken graag schetsen om zich iets te kunnen voorstellen. In beroepen 
als tekenaars, architecten, schilders en fotografen herkennen we beeld-knappe mensen. 



          

 
Kinderen die natuur-knap zijn : voelen zich aangetrokken door de natuur (dieren, planten, ruimte, 
…). Ze kunnen goed observeren en determineren. Ze voelen zich in hun sas in een natuurlijke 
omgeving. Dierenverzorgers, veeartsen, tuiniers, bloemisten zijn natuur-knappe mensen. 

 

                

Kinderen die reken-knap zijn : kunnen goed omgaan met cijfers, berekeningen,  puzzels, computer. 
Beroepen waarvoor je rekenknap moet zijn : computerprogrammeur, bankier, ingenieur, … 

 

            
   
Kinderen die muziek-knap zijn : lopen dikwijls te fluiten of te neuriën, kunnen een instrument 
bespelen, hebben gevoel voor ritme. Beroepen waarvoor je muziekknap moet zijn : zanger, muzikant, 
instrumentenbouwer 

 

          
 
Kinderen die taal-knap zijn : kunnen goed en vlot praten, lezen graag, houden van grapjes en 
woordspelingen, vertellen graag. Goed en vlot kunnen praten opent de deuren naar zeer 
uiteenlopende beroepen. Kinderen met een vlotte pen vinden misschien hun weg in de journalistiek 



. 

      
 
Kinderen die beweeg-knap zijn : kunnen moeilijk stil zitten, zijn sportief, kunnen goed fijn-
motorische handelingen uitvoeren. Ze voelen zich in hun sas in een sportieve en recreatieve 
omgeving. Ook chirurgen die heel fijne bewegingen moeten uitvoeren zijn beweeg-knap. 

 
 
 

We willen dit schooljaar met het schoolteam experimenteren hoe we het werken rond talenten 

kunnen implementeren in onze werking. Dat gebeurt in elke groep/klas op een verschillende manier. 

Een overzicht : 

groep 1-2-3-4  gaan experimenteren met de knap-zak 

groep 5-6 en 1-2 LS gaan experimenteren met de trots-doos 

3 LS   gaan werken met de wall of fame 

4 LS   werken met de wauw-eilanden 

5 LS   werken met de kieskast (rond meervoudige intelligentie) 

6 LS   bouwen meervoudige intelligentie in contractwerk en routeplanners 

in 56 LS   werkt men met een muvo-portfolio 

In de kleuterschool werken de collega’s een thema uit rond “toveren”  met input van de 

verschillende intelligenties.  

 

Ons project heeft ook een themalied dat we regelmatig zingen. De kleuters kennen enkel het refrein.  

(melodie : “My bonny is over the ocean”) 
A.       De een leert het best op z’n eentje 

B.       De ander leert goed als hij praat 

A.       En weer een leert fijn in een groepje 

B.       Een ander heeft “natuur” als maat 

REFREIN 

AB     Ik knap, jij knap 

AB     Al onze vriendjes zijn knap (ja knap) 

AB     Ik knap, jij knap 

AB     Al onze vriendjes zijn knap (ja knap) 



A.       De een leert heel goed als zij tekent 

B.       De ander leert fijn met muziek 

A.       En weer een leert goed met getallen 

B.       Een ander met dans/gymnastiek 

A.       De ene kan improviseren  

B.       De ander werkt graag met een plan 

A.       En weer een kan organiseren 

B.       Een ander heeft IT-verstand. 

 

A.       Met veel variëteit aan talenten 

B.       wordt leren in groep superleuk 

A.       met vriendjes met vele talenten 

B.       is werken op school echt keileuk 
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