
Hoe kun je de Liemerse-Talentenwijzer 
inzetten?
- Leg alle kaartjes in het midden van de 
kring op tafel. Welk talent past bij jou? 
Kun je aangeven welk talent bij een 
ander past? 
- Zet iedere dag een talent centraal, wie 
herkent zichzelf of iemand anders? 
- Ga in de kring staan, leg één talent in 
het midden en vertel wat dit talent ken-
merkt.  Als je dit herkent bij jezelf, doe 
een stap naar voren. 
- Een kind krijgt (in het geheim) een 
symbool (bijvoorbeeld een mooie steen) 
in zijn laatje. Deze leerling geeft die dag 
kaartjes aan de groepsgenoten. 
- Memory; leg de kaartjes op de kop 
neer en draai er twee om. Horen het 
plaatje en de uitleg bij elkaar? 
- Kwartet met 6 kaarten: wie verzamelt 
als eerste de 6 kaartjes van de beloften?
- Kies ieder drie talenten die je bij de 
ander vindt passen. Leg ze voor elkaar 
op tafel en leg uit waarom je voor deze 
talenten gekozen hebt. Herken je deze 
kwaliteiten bij jezelf?

Liemerse Talentenwijzer
“Zijn wie je bent”

Droom jij ook van een wereld waarin we oog 
hebben voor elkaars talenten en kwaliteiten? 
Waar we één taal spreken als we het over de 
talenten van onze kinderen hebben? 

Dan is de Liemerse-Talentenwijzer echt iets 
voor jou! De Liemerse-Talentenwijzer is een 
wegwijzer in de wereld van talenten. Het 
biedt kansen tot mooie en open gesprek-
ken met kinderen en geeft je tegelijkertijd 
inzicht in jouw eigen talenten. De talenten-
wijzer is onderverdeeld in de 6 beloften van 
het Liemers Lijstje. 

De Liemerse-Talentenwijzer is een middel 
om inzicht te krijgen in je eigen talenten en 
die van een ander. Dit inzicht stimuleert het 
zelfvertrouwen, vergroot het zelfinzicht en 
laat zien dat iedereen talenten heeft.
Door met elkaar in gesprek te gaan, leren 
we niet alleen onze eigen talenten herken-
nen, maar leren we ook die van een ander 
te herkennen. Dit resulteert in meer respect 
en begrip voor elkaar. 

- Kies twee of drie talenten uit die je 
bij jezelf vindt passen. Waarom past dit 
talent bij jou? Hoe kan een ander dit zien? 
Wanneer is dit een handig talent? 
- Leg alle talenten op een grote stapel. 
Pak om de beurt een kaartje. Bij wie van 
de groep zou dit talent passen en waar-
om?
- Leg alle kaartjes in het midden van de 
kring op tafel. Iedereen kiest één kaartje 
dat hij/zij bij zichzelf vindt passen. Loop 
rond door elkaar op muziek. Wanneer de 
muziek stopt, ga je bij iemand staan en 
toon je elkaar je kaartje. Bespreek waar-
om dit talent bij jouw past. 
- Leg alle kaartjes in het midden van de 
kring op tafel. Iedereen kiest één talent 
die hij/zij wil verbeteren. Stap rond door 
elkaar op muziek. Wanneer deze stopt, 
ga je bij iemand staan en toon je elkaar je 
kaartje. Bespreek waarom je dit talent wil 
verbeteren en hoe je dit gaat doen.
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Je weet wie je bent en 
je gelooft in jezelf.
Zelfkennis
Het intern kompas
De spiegel
De gevoelsdenker
De afweger
De betekenisgever
De chille gast

Als het samen kan,
doe je het niet alleen.
Samenwerken
De mensenmens
Het luisterend oor
De trouwe vriend
De sfeerproever
De goede fee
De netwerker

Je maakt altijd zelf 
een intrinsieke keuze.
Talenten zien en voelen
De talentenontdekker
De talentenverbinder
De gouden handen
De bruisbal
De mooimaker
De bewuste beweger

Je weet wat je moet leren 
en wat je ermee kunt doen.
Executieve functies
De duizendpoot
Het lopend vuurtje
De hoogspringer
De positivieve wegwijzer
De planner
De groeimotor

Je vindt leren leuk,
inspirerend en uitdagend.
Thematisch werken - WO
De archeoloog
De structuur ontdekker
De uitvinder
De weetjes genieter
De filosoof
De toekomstvoorspeller

Je verwacht veel van jezelf, 
je hebt hoge verwachtingen. 
Basis/kernvakken
De getallengoochelaar
De woordengenie
De volhouder
De fout-talent-agent
De doen kampioen
De moment-presteerder


