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Inleiding en verantwoording
OBS Ter Borch bestaat op 1 augustus 2017 acht jaar. Onze school is een onderwijsinstelling
voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
Op OBS Ter Borch streven we er naar om passend onderwijs te bieden waarin alle kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Zij moeten
de mogelijkheid hebben een ononderbroken ontwikkeling door te kunnen maken. Dit geldt
voor kinderen op alle niveaus. Naast grote aandacht voor de gemiddelde leerling, gaat er
veel aandacht naar de zwakkere leerling. Wij vinden het van belang dat de meerbegaafde
kinderen ook serieus genomen worden, vandaar dit beleidsplan.
Het idee dat meerbegaafde kinderen zich wel redden in het onderwijs blijkt een illusie te zijn.
Wanneer het kind geen adequaat onderwijsaanbod krijgt, dreigt het risico van
onderpresteren en gedragsproblemen. Daarnaast blijkt dat het met meerbegaafde kinderen
in het voortgezet onderwijs niet altijd goed gaat. Onder meer vanwege een verkeerde
studiehouding en het hanteren van onjuiste, zichzelf aangeleerde onderwijsstrategieën.
Wat de terminologie betreft: er zijn nogal wat benamingen voor het begaafde kind in omloop:
‘Slim’, ‘Kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong’, ‘Intelligent’, ‘Begaafd’, ‘Hoogintelligent’,
‘’Begaafd’, ‘Hoogbegaafd’, etc. Om aan te geven dat wij alle kinderen, die boven het
gemiddelde scoren structureel Passend Onderwijs willen bieden, kiezen wij voor de term
Meerbegaafd. Onder meerbegaafd verstaan wij op OBS Ter Borch zowel hoogbegaafde als
begaafde leerlingen. Dat hier zeker verschil tussen bestaat wordt in hoofdstuk 1 uitgelegd.
In dit hoofdstuk wordt ook omschreven welke leerlingen tot de doelgroep behoren.
Vanaf augustus 2011 houdt de werkgroep Meerbegaafdheid zich binnen onze school actief
bezig met het ontwikkelen van beleid, deskundigheidsbevordering ten behoeve van
meerbegaafde kinderen, de aanschaf van materialen en het opzetten van een doorgaande
leerlijn binnen alle groepen. Ook heeft één van de leden van de werkgroep de opleiding tot
Specialist Hoogbegaafdheid in 2015 afgerond en twee kleuterleerkrachten de cursus
‘Slimme kleuters’ van het Cedin in 2016. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van
collega’s uit de onder-, midden- en bovenbouw en de coördinator passend onderwijs,
voorheen interne begeleider. Daardoor is het een brede werkgroep binnen de school, die
korte lijntjes heeft met alle bouwen.
Onze visie staat omschreven in hoofdstuk 2. Voor ons is het vanzelfsprekend dat er breed
draagvlak is in het team om deze kinderen te begeleiden. Een team dat zich bewust is van
zijn mogelijkheden en bereid is tot het maken van aanpassingen is essentieel voor het
optimaal functioneren van meerbegaafde leerlingen. De werkgroep heeft middels
presentaties, enquêtes, vergaderingen en concrete hulp haar kennis gedeeld met het team
en gezorgd voor een breed draagvlak. De teamleden zijn op de hoogte van de kenmerken
van meerbegaafde kinderen, kennen de valkuilen, de risico’s van onderpresteren, kennen de
executieve functies, weten welke materialen en verrijkingsmethodes we op school hebben,
gebruiken de gele aftekenlijst van de kinderen in hun multomap en hebben minimaal één
moment in de week een overleg met de meerbegaafde kinderen.
Voor een juiste begeleiding en aanpak van de meerbegaafde leerlingen zijn aanpassingen
op het gebied van onderwijsaanbod nodig. Wij streven er naar om aanpassingen structureel
in de groepen te laten plaatsvinden, waarbij een goede begeleiding door leerkrachten
vanzelfsprekend is. Uitgangspunt hierbij is dat alle leerkrachten eenduidig in hun aanpak zijn.
De afgelopen jaren heeft de werkgroep veel informatie verzameld ten aanzien van een
goede aanpak, een goed onderwijsaanbod en geschikte leermiddelen met betrekking tot
meerbegaafde kinderen. Dit heeft geleid tot een schoolbrede aanpak van compacten en
verrijken en in een enkel geval tot versnellen. Zie hiervoor hoofdstuk 4.
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Ook is er veel materiaal aangeschaft. (Bijlage 2)

We hebben al veel gerealiseerd en gaan in de jaren 2017-2018 verder op de ingeslagen
weg. De meerbegaafde kinderen krijgen structureel aparte instructie op een vast moment in
de week, ze krijgen verkorte instructie en werken (samen!) met het verrijkingsmateriaal.
Als werkgroep blijven zorgen we voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten,
bijvoorbeeld over leren te leren, de Taxonomie van Bloom en Talentontwikkeling in
samenhang met Meervoudige Intelligentie. Ook willen we actuele ontwikkelingen op het
gebied van meerbegaafdheid en talentontwikkeling nauwlettend volgen.
We willen elk jaar nieuw materiaal blijven aanschaffen, niet alleen in de vorm van schriftelijk
werk, maar ook op ruimtelijk en technisch gebied, slimme spelletjes en ander uitdagend
materiaal. Dat hier jaarlijks geld voor nodig is, is logisch. Het streven is om elk jaar een vast
bedrag te reserveren voor de aanschaf van nieuw materiaal of andere benodigdheden.
De afgelopen jaren zijn we begonnen met de begeleiding door kinderen van groep 7 en 8
met het spelen van de ‘Slimme Spelletjes’ van de meerbegaafde kinderen uit de groepen 1
t/m 4. Dit is allen bijzonder goed bevallen, zodat we dit nu structureel inplannen.

Als werkgroep willen we ons verder professionaliseren middels het volgen van studiedagen
en workshops.
Ook willen wij de ouders nog meer betrekken bij het uitbouwen van ons curriculum en willen
wij weten hoe ouders tegenover onze aanpak staan: wat gaat goed en wat kan beter.
Tenslotte: Het allerbelangrijkste is dat meerbegaafde kinderen extra opdrachten krijgen, die
uitdagend zijn en waarbij ze echt even hun best moeten doen om het te maken of te doen.
Die opdrachten hoeven niet altijd ‘leuk’ te zijn, maar zijn wel van waarde om te leren. Deze
opdrachten moeten altijd samen met een maatje (Peer) gedaan worden. Voor een goed
overzicht voor het kind en goede overdracht naar de volgende leerkracht worden al deze
extra opdrachten afgetekend op het gele registratieformulier, dat voorin de multomap van het
kind zit. Daarnaast willen we dat de meerbegaafde kinderen ook zelfgekozen opdrachten
gaan uitwerken met behulp van het stappenplan van ‘De Kracht in jezelf’ van Jan Kuipers.
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Hoofdstuk 1
Definiëring van de doelgroep meerbegaafden.
Zoals hiervoor omschreven verstaan wij op OBS Ter Borch onder meerbegaafde kinderen
zowel begaafde leerlingen als hoogbegaafde begaafde leerlingen. Een begaafde leerling is
een intelligente leerling. Een hoogbegaafde leerling is een zeer intelligente leerling (SLO –
Stichting Leerplan Ontwikkeling).
Dit beleidsplan richt zich op zowel op begaafde als de hoogbegaafde leerlingen.
Het zijn echter verschillende typen kinderen.
Begaafde kinderen:
We spreken van een begaafde leerling als de leerling op school hoge prestaties levert of in
staat moet worden geacht om hoge prestaties te leveren. Begaafde kinderen zijn kinderen
met een hoog IQ. Zij halen hoge cijfers en gaan redelijk zelfstandig op zoek naar
uitdagingen. Belangrijk is dat deze leerlingen voldoende verrijkingsstof aangeboden krijgen.
Meestal zitten zij goed in hun vel.
Kenmerken van deze leerlingen:
 hoge scores op alle leervakken
 een hoog werktempo
 weinig behoefte aan instructie
 weinig behoefte aan herhalings- en oefenstof
 een brede algemene kennis en interesse.
De criteria waar de leerlingen op onze school aan moeten voldoen zijn:
 hoge Citoscores op alle vakken, tenminste niveau I, (behalve bij onderpresteerders)
 Het kind zit op zorgniveau 2 (instructie onafhankelijke kinderen, die voldoende
hebben aan een verkorte instructie).
 kenmerken zoals hierboven genoemd.
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Hoogbegaafde kinderen:
Voor de hoogbegaafde kinderen ligt het hierboven genoemde iets anders.
Vanaf begin van de vorige eeuw is er veel onderzoek verricht naar de juiste definitie en het
concreet waarneembare gedrag van hoogbegaafde kinderen.
Mönks stelt in 1995 dat het IQ van een hoogbegaafd kind rond of boven de 130 ligt.
Gagné gaat nog een stap verder en scherpt dit criterium aan.
 Begaafd:
IQ tussen de 120 en 130.
 Hoogbegaafd:IQ tussen de 130 en 145.
 Zeer hoogbegaafd:- IQ meer dan 145
In Nederland is de meest gebruikte Intelligentietest de Wisc-III.
Het begrip begaafdheid verwijst echter naar méér dan alleen intelligentie. Meerdere
wetenschappers (van Gerven & Drent 2000 en 2007) zijn het eens over de volgende
gedragingen en leereigenschappen die kenmerkend zijn voor het hoogbegaafde kind:























Is snel van begrip.
Kan grote denk- en leerstappen maken.
Kan verworven kennis goed toepassen.
Beschikt over een groot probleemoplossend vermogen.
Beschikt over een groot analyserend vermogen.
Beschikt over een goed geheugen.
Toont een brede algemene interesse.
Is een doorvrager.
Is een scherp waarnemer.
Is verbaal vaardiger dan leeftijdgenoten.
Valt op door een origineel gevoel voor humor.
Toont een creatief denkvermogen.
Denkt buiten de reguliere kaders.
Wekt de indruk geestelijk vroegrijp te zijn.
Zoekt uitdagingen.
Toont een groot doorzettingsvermogen wanneer het uitgedaagd wordt.
Kan zich sterk concentreren wanneer de activiteit aansluit bij interessegebieden.
Is perfectionistisch ingesteld.
Is in staat tot zelfreflectie.
Heeft een grote behoefte aan autonomie.
Accepteert regels en tradities niet klakkeloos maar bevraagt deze.
Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen.

Voor alle duidelijkheid, het gaat altijd om een combinatie van meerdere sterk voorkomende
gedragskenmerken. Het herkennen van slechts één of twee concrete gedragingen in een
kind is niet voldoende om hoogbegaafdheid vast te stellen.
We zijn alert op de hoogbegaafde kinderen die onderpresteren. Zie hiervoor hoofdstuk 3.3
Hoogbegaafdheid kan ook samengaan met dyslexie, AD(H)D, kenmerken van een
autismespectrumstoornis of ander opvallend gedrag. We onderscheiden zes profielen van
hoogbegaafde leerlingen en hebben daar begeleidingsadviezen voor leerkrachten (studiedag
Medilex mei 2012 in Driebergen) aan toegevoegd. Dit is te vinden in bijlage 1.
Hieronder de verschillen tussen een begaafde en een hoogbegaafde leerling in een tabel
6
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Begaafd
Kent de antwoorden
Is ervaren in het van buiten
leren
Is geïnteresseerd in objecten
Is gefocust en oplettend in de
les
Houdt van simpele logica
Houdt van woorden
Heeft goede ideeën
Werkt hard
Beantwoordt de vragen
Presteert bovengemiddeld in
de klas
Luistert met interesse
Leert gemakkelijk
6 tot 8 herhalingen nodig om
de stof te beheren
Begrijpt ideeën
Geniet van leeftijdgenoten
Begrijpt de bedoeling of
betekenis
Maakt zijn werk af
Kopieert nauwkeurig
Houdt van school
Technicus
Is tevreden over eigen
leren/kunnen

Hoogbegaafd
Heeft altijd vragen
Is een groot gisser (probeert uit de context
af te leiden)
Is een zeer nieuwsgierig onderzoeker
Is diep mentaal en fysiek betrokken, soms
afwezig, wegdromend
Drijft op complexiteit
Heeft vaak een ongewone, complexe
woordenschat
Heeft flitsende, gekke, onnozele en
vreemde ideeën
Probeert en test uit
Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt
stellingen
Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld
of beneden gemiddeld presteren
Laat sterke gevoelens en opinies zien
Weet het vaak al
Beheert de stof al na 1 tot 2 keer oefenen
Ontwikkelt en bewerkt ideeën
Prefereert vaak ouder gezelschap
Onderzoekt de toepassingen
Start projecten
Creëert nieuwe ontwerpen
Geniet van leren
Uitvinden
Is hoogst zelfkritisch

(Sonja Hoving-Huizing, 2008)
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Begaafdheid bij kleuters
Bij kinderen in de kleuterleeftijd spreken we nog niet van meer- of hoogbegaafdheid. Beter is
te spreken van een ontwikkelingsvoorsprong omdat kleuters zich sprongsgewijs ontwikkelen.
Een intelligentietest heeft bij kleuters nog een beperkte voorspellende waarde.
Kleuters met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong kunnen opvallen doordat ze:
• een goede taalontwikkeling hebben ( moeilijke woorden, ingewikkelde zinsconstructies,
wederkerig gesprek),
• bijzonder gevoel voor humor hebben (woordgrapjes),
• veel kennis hebben;
• een sterk geheugen hebben;
• brede interesse hebben;
• een specifieke, gedurende lange tijd, interesse hebben op een bepaald terrein;
• creatieve oplossingen bedenken voor bepaalde problemen;
• zichzelf lezen, rekenen en/of tellen leren;
• nieuwsgierig zijn, vragen stellen, opmerkzaam zijn en observeren;
• betrokken zijn en initiatieven nemen;
• eerder dan andere kleuters wederkerig spel laten zien;
• nieuwsgierig zijn (snuffelgedrag);
• onderzoekend zijn, experimenteren, bouwen en ontwerpen;
• een rijke fantasie en een groot voorstellingsvermogen hebben;
• grote concentratie laten zien bij opdrachten die om onderzoekend gedrag vragen
(bijvoorbeeld ontdekkisten);
• uitzonderlijke prestaties op jonge leeftijd laten zien (als 3-jarige poppetjes tekenen of als
5-jarige driedimensionaal of schaduw tekenen);
• onafhankelijk zijn en alleen kunnen spelen en werken;
• voorlopen op sociaal gebied, waardoor communicatiemisverstanden kunnen ontstaan;
• logisch kunnen denken, relaties, verbanden en grotere patronen zien;
• gevoelig, empathisch en zorgzaam zijn;
• mogelijk onder presteren.
Als een kleuter langdurig niet wordt uitgedaagd gaat hij zich aanpassen of probleemgedrag
vertonen. Een kleuter zit dan “niet goed meer in z’n vel”. Je kunt dat in de groep zien aan
“clownsgedrag”, de baas spelen over anderen, minder samenspelen, minder betrokkenheid
in de kring. Thuis kunnen ouders merken dat de kinderen bijvoorbeeld veel aandacht vragen,
huilen, hoofd-of buikpijn hebben of zelfs gaan bedplassen. De kans bestaat dat een kleuter
dit gedrag verder gaat ontwikkelen. Daarom is het van belang om op tijd uitdagingen te gaan
aanbieden.
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Hoofdstuk 2 Visie
In ons Schoolplan omschrijven wij onze visie als volgt:
Als OBS Ter Borch staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te
inspireren tot leren met plezier!
Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in
een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid.
Door middel van onderstaande kernwaarden willen wij voldoen aan de basisbehoeften van
het kind (relatie, autonomie en competentie) en ons motto, inspireren tot leren met plezier,
daadwerkelijk vormgeven.
Talentontwikkeling voor alle leerlingen en leerkrachten
Op onze school willen wij, door het creëren van een stimulerende omgeving en door
rekening te houden met de individuele verschillen, onze leerlingen een zo breed mogelijke
vorming meegeven. Het ontdekken en laten ontwikkelen van de talenten van ieder kind heeft
onze speciale aandacht. Ons schoolklimaat is gericht op talentontwikkeling van zowel
leerling als leerkracht.
Kinderen voelen zich veilig en prettig
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op
onze school. Zo ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen, een eigen
mening en leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen. In
ons onderwijs zijn wij erop gericht om op een speelse en kindgerichte
manier de sociale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen.
Leren met het hoofd, hart en handen
Kinderen leren zowel alleen als met anderen samen. Wij willen kwalitatief
goed en boeiend onderwijs bieden als het gaat om lezen, schrijven, het
zich kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal en Engelse taal en het
kunnen werken en spelen met getallen. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van het
kind met wereldoriëntatie, techniek, ICT, creatieve ontwikkeling, cultuureducatie,
bewegingsonderwijs als ook kunstzinnige vorming. De sociaal emotionele ontwikkeling van
elk kind heeft een belangrijke rol in ons onderwijs.
Inspelen op verschillen in aanleg, tempo en belangstelling
Onze school verzorgt onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen
kinderen (passend onderwijs). Dit zijn verschillen in belangstelling, aanleg en tempo. Deze
verschillen worden gezien als uitgangspunt voor leren. Dit vraagt om vormen van
differentiatie. We proberen zoveel mogelijk elk kind op maat te helpen.
Kindgericht werken betekent dan ook meer individuele aandacht voor het kind.
Professionele en positieve leerkrachten
Onze leerkrachten hebben een professionele en positieve houding. Zij organiseren en
richten de leeromgeving zo in dat er handelings-en opbrengstgericht gewerkt kan worden.
Het is de leerkracht die ’t doet!
Ouders zijn een belangrijke partner
We vinden het belangrijk om als school samen met de ouders en verzorgers
verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van het kind. We brengen kinderen in
gezamenlijkheid het besef bij van de verschillende normen en waarden in onze samenleving.
9
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Het model activerende directe instructie (ADIM) .
We vinden het belangrijk om als school samen met de ouders en verzorgers
verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van het kind. Als rode draad door al
deze uitgangspunten loopt steeds de zorg voor de kinderen. We proberen zoveel mogelijk
om elk kind op maat te helpen.
Vanuit die visie kent de school een systeem (directe instructie) waarbij de groepsinstructie
als uitgangspunt dient. Vanuit de groepsaanbieding en instructie, waarbij veel interactie
plaats vindt tussen leerkracht en leerling, maar ook tussen leerlingen onderling, kiest de
leerkracht voor verlengde instructiemomenten waarbij kleine groepjes leerlingen of
individuele leerlingen waar nodig geholpen worden. Op die momenten werken de andere
kinderen zelfstandig aan hun opdracht. De vorderingen van de kinderen worden zorgvuldig
bijgehouden, niet alleen om te beoordelen, maar ook om beslissingen te kunnen nemen ten
behoeve van de voortgang van het onderwijs. Binnen het ADIM model worden de
meerbegaafde leerlingen gerekend tot de kinderen die verkorte instructie nodig hebben. Dit
is het compacten, waarna verrijking (andere opdrachten, op een hoger niveau) plaatsvindt.
Dit thema wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht.
Werken met handelingsplannen
Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daardoor is
het nodig om extra aandacht te geven aan zowel kinderen die in hun ontwikkeling achterop
dreigen te raken, maar ook voor kinderen die meer aankunnen en behoefte hebben aan
extra uitdaging. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om ons onderwijs optimaal af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Daarbij maken we gebruik van het
werken met groepsplannen. Door kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften te clusteren
proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen. In het groepsplan
worden maatregelen genomen voor kinderen die extra instructie, begeleiding of uitdaging
nodig hebben.
In incidentele gevallen wordt een individueel handelingsplan voor een kind opgesteld. In een
individueel handelingsplan wordt heel specifiek beschreven wat het kind nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen.
Met alle partners binnen Borchkwartier hebben we een zestal hoofdregels afgesproken, die
regelmatig onder de aandacht worden gebracht en in het hele gebouw zichtbaar zijn
opgehangen. De regels zijn positief gesteld en geven aan wat we van elkaar verwachten.
De regels zijn:
1. Iedereen is anders en hoort erbij.
2. Samen spelen, samen delen, dat gaat niet zo snel vervelen.
3. Pesten doet pijn. Laten we aardig zijn.
4. Als je iets wilt, vraag het dan.
5. Binnen is het wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
6. Laten we het samen netjes houden.
We zijn alert op discriminatie en (cyber) pesten. In ons “pestprotocol” hebben we beschreven
hoe we ingrijpen in voorkomende gevallen. Een goede samenwerking tussen ouders en
school is hier van het grootste belang.
De ontwikkeling van de kinderen in onze school.
De ontwikkeling van de leerling in de school en de speciale zorg met specifieke behoeften
zijn op OBS Ter Borch belangrijke aandachtspunten. Onder zorg verstaan wij op onze school
de zorg voor de continue ontwikkeling van onze leerlingen.
De school beoogt met “ zorgverbreding” de effectiviteit van het onderwijs te verhogen.
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Op OBS Ter Borch streven we er naar om passend onderwijs te bieden waarin alle kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten.
Dit houdt niet alleen in dat de cognitieve ontwikkeling centraal staat, maar dat ook de
zintuiglijke, motorische, sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van groot belang
zijn.
De zorgverbreding richt zich verder op zowel het vergroten van de deskundigheid van het
team als ook op het samenwerken met het speciaal basisonderwijs.
In de eerste plaats betekent dit dat er aandacht wordt gegeven aan het pedagogisch klimaat,
aan preventief onderwijs, aan zelfstandig werken en effectieve instructievormen. Hierbij
speelt het leerlingen volgsysteem een voorname rol.
In dit systeem wordt de leerling gedurende de gehele schooltijd gevolgd door middel van
observatie, toetsing, registratie en rapportage.
In de tweede plaats wordt de zorg geoptimaliseerd door hierbij ook eventuele extra hulp te
betrekken van een logopediste, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en /of een
orthopedagoog/psycholoog. Bovenstaande gebeurt altijd in overleg met de ouders.
Wij realiseren ons dat er grenzen zijn aan wat wij wel en niet kunnen bieden.
Wij willen aan de éne kant onze zorg voor de meerbegaafde leerling per jaar uitbreiden,
maar dit op een weloverwogen en stapsgewijze manier doen, zodat het hele team betrokken
is en elk teamlid ook daadwerkelijk passend onderwijs kan bieden aan de meerbegaafde
leerling. Daarom stellen we wel grenzen aan onze mogelijkheden en kiezen voor een
structurele en teambreed gedragen aanpak, die behapbaar is voor het team. Wij gaan ervan
uit dat we door deze evenwichtige ontwikkeling een structurele en stevige basis hebben voor
verdere ontwikkeling op het gebied van écht onderwijs op maat.
De organisatie
De zorg van ons schoolteam is gebaseerd op een drietal principes: hulpverlening, preventie
en afstemming. De zorgverbreding vindt allereerst plaats in de groep. Gedurende de gehele
schoolloopbaan wordt niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele en de
motorische ontwikkeling van de kinderen intensief gevolgd. De groepsleerkracht heeft hierbij
een belangrijke rol. Hij of zij werkt de hele schooldag met de kinderen en ziet hoe ze aan het
werk zijn. Daarbij let de groepsleerkracht op de beheersing van de leerstof, maar ook op de
werkhouding, de belangstelling en het plezier dat kinderen bij het leren hebben. Wij menen
dat de leerkracht zelf deskundig genoeg is om geringe gedrag– en/of leerproblemen op te
lossen.
Wanneer bepaalde problemen bij meerbegaafde kinderen lang aanhouden of verergeren,
overlegt de leerkracht in eerste instantie met een naaste collega, de bouwcoördinator en als
dit nodig is met de specialist Hoogbegaafdheid en wordt dit besproken met de coördinator
Passend Onderwijs. Deze stelt, eventueel na kort onderzoek en/of observatie, samen met de
leerkracht een handelingsplan op. Dit handelingsplan wordt in principe in de klas uitgevoerd.
Hulpverlening
De kinderen zijn ingedeeld in “jaargroepen”. De kleutergroepen zijn heterogene groepen van
groep 1 en 2. De (verkorte) instructie geven we klassikaal. Dit garandeert duidelijke instructie
die bepalend is voor goede vorderingen. Ook bij het zelfstandig verwerken geven we de
meerbegaafde kinderen feedback. We houden er rekening mee dat ook meerbegaafde
kinderen feedback nodig hebben. We differentiëren op inhoud / niveau, niet op tempo. We
laten kinderen dus niet versneld door een methode gaan. Het sociale aspect van samen
kunnen werken aan eenzelfde opdracht heeft onze prioriteit. Daarnaast willen we ook niet de
grenzen van de mogelijkheden van onze leerkrachten opzoeken.
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Preventie
Via veel aandacht en zorg in de onderbouw zorgen we ervoor, dat de kinderen voorbereid
zijn op het systematisch aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. In de
kleutergroepen observeren we de leerlingen op verschillende aspecten.
We kijken niet alleen of de kinderen bepaalde begrippen beheersen, maar ook de sociaalemotionele -, de motorische , -de spraak -en de taalontwikkeling worden nauwlettend in de
gaten gehouden.
Daarbij hoort dat we veel aandacht geven aan het ontwikkelen van een zelfstandige
werkhouding en het goed kunnen samenwerken.
Afstemming
We differentiëren de instructie via verlengde en alternatieve instructie (o.a. de instructietafel)
voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Soms wijken de mogelijkheden van kinderen
zover af van het gemiddelde van de groep, dat we individuele programma’s uitschrijven.
De rol van de ouders
Ouders zijn de belangrijkste partners van de school. Zij kennen hun kind als geen ander en
kunnen de school waardevolle informatie verschaffen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van
het kind tijdens de voorschoolse periode, of er sprake is van bijzondere interesses en of er
hoogbegaafdheid in de familie zit. Het inschrijfformulier voor kleuters is onlangs aangepast
om in een vroeg stadium een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Ook in het
intakegesprek wordt dit besproken.
Als er op school wordt geconstateerd dat een kind zich niet evenwichtig ontwikkelt, worden
de ouders altijd ingeschakeld. De school informeert de ouders over de ontwikkeling van hun
kind. Samen wordt gekeken welke extra zorg het kind nodig heeft. Een goede samenwerking
tussen ouders en school is essentieel.
Samen sta je sterk!

Kortom:
Wij:
o
o

creëren een goede sfeer als voorwaarde voor optimaal presteren;
hanteren een ordelijke, gestructureerde omgeving om zelfstandigheid te
bevorderen;
o stimuleren een taak- en ook denkgerichte houding;
o bieden een veilig pedagogisch klimaat;
o laten kinderen van en met elkaar leren;
o dagen kinderen uit tot het ontwikkelen van hun talenten;
o dagen kinderen uit tot het halen van optimale leerresultaten;
o stimuleren een actief, eigen leerproces;
o respecteren elkaar;
o betrekken ouders bij ons onderwijs.
o zetten elk jaar nieuwe stappen op de weg van Passend Onderwijs aan
meerbegaafde kinderen.
12
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Hoofdstuk 3:

Signaleren en diagnosticeren

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in hoeverre onze school in staat is met de middelen
die zij heeft om de doelgroep (vroegtijdig) te signaleren en diagnosticeren. In dit protocol
wordt aangegeven welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om leerlingen, die
op meerdere ontwikkelingsgebieden meer dan gemiddeld begaafd zijn, optimaal te
begeleiden binnen onze school.
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan te signaleren of een kind
eventueel meerbegaafd zou kunnen zijn. Hierbij spelen ook ouders een belangrijke
signalerende rol. Door samen te werken kunnen veel problemen worden voorkomen. We
denken hierbij aan problemen op zowel sociaal emotioneel als ook op didactisch gebied. De
leerkracht en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor het proces van begeleiden.

Bij het signaleren en diagnosticeren op OBS Ter Borch maken we gebruik van het SIDI-3
protocol Bij het vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid volgen wij
de richtlijnen van dit protocol.
Als school of ouders kunnen wij vervolgens vermoeden dat een kind hoogbegaafd is, maar
wij zijn niet bevoegd om dit vast te stellen. Dit moet onderzocht worden door een externe
deskundige van een onderwijsadviesbureau.
Op basis van dit psychodiagnostische onderzoek kan (hoog-) begaafdheid worden
vastgesteld. Aanleiding voor het onderzoek is een vermoeden van hoogbegaafdheid, al dan
niet gepaard gaande met leer- of gedragsproblemen.

3.1 Signalering
De eerste fase in het traject van signaleren en diagnostiek is het moment waarop ouders,
leerkracht en intern begeleider signalen ontvangen over het functioneren van een leerling.
De leerling vertoont gedrag of laat schoolresultaten zien, waarmee de indruk wordt gewekt
dat deze het gevolg zijn van mogelijk meerbegaafdheid.
De fase van signaleren fungeert als een filter. Door het signaleren wordt meerbegaafdheid
niet vastgesteld, maar het geeft een indicatie of het opstarten van een nader
onderzoekstraject gewenst is. (Drent,2008)
In de onderstaande gevallen dient de signaleringsprocedure te worden doorlopen. Hierbij
maken we onderscheid tussen leerlingen die nieuw op school komen en leerlingen die al op
school zitten (Drent, van Gerven, 2009)
13
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Signaleringsmethoden bij binnenkomst van de (4-jarige) (meer)begaafde leerling
Informatie wordt verkregen door:
 De informatie van de ouders tijdens het intakegesprek. Dit intakegesprek is van
wezenlijk belang. Ouders kunnen goed aangeven wat hun kleuter al kan. Zij weten
bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.
 Informatie/ formulieren van (warme) overdracht van de peuterspeelzaal/
kinderopvang.
 Het intake/inschrijvingsformulier voor nieuwe leerlingen. Hierin wordt expliciet
gevraagd of er een mogelijke voorsprong in de ontwikkeling is en of er
hoogbegaafdheid in de familie voorkomt.
 Signalering in de eerste zes weken: een meerbegaafde kleuter kan zich in de eerste
zes weken op school al helemaal aanpassen. Dat willen we voorkomen en in deze
periode goed observeren wat een kleuter kan. De observaties kunnen betrekking
hebben op de volgende ontwikkelingsgebieden: oriëntatie in ruimte en tijd,
motorische ontwikkeling, wereld- en lichaamsverkenning, taal/denken, rekenen,
zelfstandigheid, sociaal en emotioneel functioneren en schoolbeleving.
 Signalering gedurende de eerste twee schooljaren met ons leerlingvolgsysteem en
de CITO- toetsen van rekenen en fonemisch bewustzijn.
Signaleringsmethoden meerbegaafden (vanaf groep 3) tijdens de schoolloopbaan:
Informatie wordt verkregen door:
 De overdracht van de vorige leerkracht;
 Gesprekken met de ouders: Wanneer zij aangeven vermoedens te hebben dat hun
kind meerbegaafd zou kunnen zijn, dienen deze signalen uitermate serieus te
worden genomen. Ouders zijn immers de experts van hun kind;
 Bij nieuwe leerlingen: informatie van de vorige school of van de ouders;
 Gegevens uit het CITO Leerlingvolgsysteem LOVS;
de leerling behaalt opvallend hogere prestaties (I of I+) gedurende langere tijd op
alle of meerdere vakgebieden.
 Observaties van de leerkracht: Soms scoort een kind niet echt hoog bij de
Citotoetsen, maar blijkt er wel sprake van grote algemene kennis en een uitstekende
woordenschat, nét die andere manier van reageren en/of humor, etcetera? Dan
gebruikt de leerkracht de lijst van blz. 6 in dit beleidsplan, die in de klassenmap
achter tabblad 12 zit. Ook kan de leerkracht de observatielijst ‘Onderpresteerders’
van het Cedin gebruiken.
 Het voeren van een kindgesprek: deze kinderen zijn vaak heel goed in staat om zelf
te vertellen wat hun dwars zit of bezig houdt;
 Resultaten van de methode gebonden toetsen;
 Gegevens uit het Leerlingvolgsysteem SCOL (sociaal emotionele ontwikkeling);
 Het volgen van de richtlijnen beschreven in het SIDI 3 protocol.
3.2 Diagnostisering
Onder diagnostiek verstaan wij het verder verzamelen van gegevens om uiteindelijk een
conclusie te kunnen trekken of er sprake is van meerbegaafdheid. Voor diagnostiek ten
aanzien van hoogbegaafdheid komen die leerlingen in aanmerking waarbij op grond van
bovenstaande signaleringsmethoden vermoed wordt dat er sprake van hoogbegaafdheid is.
Dit betreft een selecte groep leerlingen waarbij informatie verzameld wordt met behulp van
het SIDI 3 protocol. Hierbij valt te denken aan vragenlijst voor ouders, de leerkracht en voor
de leerling vanaf groep 5, (door) toets gegevens en overige bronnen, bijvoorbeeld extern
onderzoek door een orthopedagoog. Bij het vaststellen van hoogbegaafde leerlingen zijn
binnen ons team de groepsleerkracht en de coördinator passend onderwijs betrokken. Zij zijn
samen verantwoordelijk voor het signaleren, diagnosticeren en adequaat begeleiden van
deze leerling.
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3.3 Onderpresteren
Wanneer de onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen vroegtijdig en goed in
kaart gebracht zijn, kan onderpresteren voorkomen worden.
Het is van groot belang dat de leerling voldoende uitdaging geboden wordt, zodat hij/zij
zich op zijn/haar niveau verder kan ontwikkelen.
Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerkrachten dezelfde methodiek hanteren om te
bepalen welke kinderen een ander aanbod nodig hebben
Meerbegaafde kinderen en onderpresteren
Onderpresteren is langdurig minder presteren dan men op basis van de aanwezige
mogelijkheden mag verwachten, zonder dat er sprake is van een (versluierde) leer- en/of
persoonlijkheidsstoornis en waarbij het kind de gegeven situatie mogelijk als onbehaaglijk of
problematisch ervaart. (Jan Kuipers 2011)
Voor de volledigheid een paar nuanceringen:
 Er is een verschil tussen absoluut en relatief onderpresteren. Een absolute
onderpresteerder is een kind dat lager presteert dan op basis van zijn intellectuele
mogelijkheden verwacht mag worden en lager dan het gemiddelde van de groep.
Deze vorm is makkelijker te herkennen dan het relatief onderpresteren. Een relatieve
onderpresteerder presteert wel onder zijn kunnen, maar ligt qua niveau nog wel op of
boven de gemiddelde norm. Daarom is deze vorm lastig te herkennen.
 Er is een verschil tussen een chronische en een situationele onderpresteerder. Een
chronische onderpresteerder voldoet aan de beschrijving hierboven. Bij een
situationele onderpresteerder is er sprake van onderpresteren bij een bepaald vak of
leerkracht of op een bepaald moment in de week. Bijvoorbeeld door een slechte
relatie met de leerkracht, problemen met klasgenoten, of omdat het vak de leerling
niet aanstaat.
Volgens de Onderwijsraad (2007) is er bij 10 tot 18 % van de leerlingen sprake van
onderpresteren. En hoe hoger het IQ, hoe hoger dit percentage wordt. Dit wekt de indruk dat
het om veel leerlingen gaat, maar in absolute zin gaat het om een beperkt aantal kinderen.
Onderpresteren kan veroorzaakt worden door thuis- en persoonlijkheidsfactoren. Ook door
schoolfactoren zoals een ontoereikend lesaanbod, een laag ambitieniveau van
ouders/leerkrachten, te weinig ruimte voor creatief denken, het kind niet of onvoldoende zelf
betrekken bij zijn ontwikkeling of ontoereikende pedagogische kwaliteiten van de leerkracht.
Signalen van onderpresteerders:
• de resultaten worden steeds minder;
• de leerling heeft kennis van zaken die nog niet in de klas behandeld zijn; leest veel;
• de leerling maakt fouten bij makkelijke opdrachten, maar blijkt wel de antwoorden op
moeilijke vragen te weten;
• er is een groot verschil in kwaliteit tussen mondeling en schriftelijk werk;
• de leerling vertoont lastig of onaangepast gedrag of lijkt juist weg te dromen;
• demotivatie;
• het werktempo ligt laag;
• de resultaten zijn erg wisselend.
Hulp bij onderpresteren:
Hulp bieden is niet eenvoudig, omdat het onderpresteren wordt beïnvloed door meerdere
factoren. School, ouders en kind hebben ieder een deel in het verbeteren van
onderpresteren. Mogelijke interventies:
1. Onderzoek het probleem middels observaties in diverse situaties en ga op zoek naar
de oorzaken. Zoek uit waar de interesses van het kind liggen.
2. Bespreek de resultaten van dit onderzoek met het kind (kindgesprek). Toon begrip en
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vraag het kind mee te denken. De kans op verandering is alleen aanwezig als het
kind zelf ook ervaart dat de situatie onplezierig is. Het kind moet de wens hebben te
veranderen. Dit kan resulteren in een kindplan. Zowel met het kindgesprek als het
kindplan zitten wij in de experimentele fase.
3. Ga een ‘partnerschap’ aan met het kind en bespreek dit met de ouders. Neem ouders
mee in het partnerschap. Een ouder- en kindgesprek kan heel verhelderend werken.
Zoek samen naar oplossingen. Sinds 2015 gebruiken wij in een enkel geval de
methode ‘De Kracht in Jezelf’ van Jan Kuipers om onderpresteerders te helpen. Deze
methode is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer groep 5.
Hoofdstuk 4 Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding.
Inleiding
In dit hoofdstuk richten we ons op de aanpassingen die nodig zijn voor de groep kinderen die
meer aan kunnen dan het gewone lesstofaanbod. Het is het grootste hoofdstuk in dit
beleidsplan. In de praktijk zullen de aanpassingen ook de meeste aandacht en tijd vergen in
het proces. In een gemiddelde klas gaan meerbegaafde leerlingen zich al snel vervelen
omdat de leerstof voor hen gemakkelijk is en veel herhaling bevat. Zonder veel inspanning
maken ze zich de stof in snel tempo eigen. Dit komt doordat meerbegaafde leerlingen een
andere manier van informatieverwerking hebben. Ze hebben een goed functionerend
geheugen, ze kunnen gemakkelijk verschillen en overeenkomsten signaleren tussen oude en
nieuwe kennis, komen snel tot inzicht en zien toepassingen waar andere leerlingen dat niet
zien.
Zij zijn, veel meer dan hun leeftijdgenoten, in staat zelf problemen te zien en oplossingen te
zoeken in plaats van na te doen wat de leerkracht voordoet. Deze andere manier van
informatie opnemen, verwerken en toepassen leidt er toe dat ze ook sneller kunnen werken.
Passend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen vraagt van de leerkracht drie zaken.
In de eerste plaats moet de leerkracht in staat zijn te herkennen welke leerlingen in de groep
meerbegaafd zijn. In de tweede plaats vereist het dat de leerkracht in staat is om de leerling
cognitief uit te dagen. In de derde plaats vraagt het kennis over effectieve
begeleidingsstrategieën. Ook meerbegaafde leerlingen hebben een bepaalde mate van
instructie nodig. Zij vinden het fijn als er goede hulp bij het plannen van hun werk geboden
wordt.
Kleuters en begeleiding in de groep.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een sterke leerbehoefte, hebben een
brede belangstelling en zijn staat zich taakgericht op te stellen, mits de opdrachten op het
juiste ontwikkelingsniveau aangeboden worden. Dat betekent dat de leerkracht
ontwikkelingsmateriaal moet aanbieden dat van zichzelf een sturend karakter heeft en boven
het niveau van de leerling uitsteekt om tot leren te kunnen komen: de zone van de naaste
ontwikkeling (Drent,2009).
Op OBS Ter Borch is de ib’er de aangewezen persoon die de coördinatie in het takenpakket
heeft. Dit is zowel belangrijk voor de uniformiteit en continuïteit en ook voor ondersteuning en
begeleiding van leerkrachten die dagelijks in de onderwijspraktijk met meerbegaafde
kinderen werken.
Wij hechten er grote waarde aan om als team op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen
met betrekking tot meerbegaafdheid. Informatie wordt door de werkgroep, de specialist
hoogbegaafdheid en/of de ib’er aangeleverd. Het meerbegaafde kind heeft, net als andere
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, recht op het volgen van zijn/haar eigen
ontwikkelingslijn. Concreet betekent dit dat het thema meerdere keren per jaar op de agenda
staat en dat de werkgroep een initiërende en uitvoerende taak op meerdere terreinen heeft.
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Bovendien zijn alle leerkrachten op onze school op de hoogte van de inhoud van dit
beleidsplan. Ook zijn zij deskundig in het omgaan met en het aanbieden van passend
onderwijs aan deze meerbegaafde leerling.

Hoe stellen we de onderwijsbehoefte van een meerbegaafde leerling vast?
Als leerkrachten signaleren we. Op het moment dat er een vermoeden is van
meerbegaafdheid gaat de ib’er samen met de betrokken leerkracht(en) en ouders in gesprek,
waarbij de onderwijsbehoefte van deze kinderen besproken wordt. Iedere keer is het
belangrijk om te kijken wat past bij de individuele leerling. Ook de leerling zelf wordt bij dit
proces betrokken. Er zijn een aantal onderwijskundige maatregelen, die ook gecombineerd
kunnen worden.

Er zijn globaal drie opties voor meerbegaafde kinderen (een combinatie is ook mogelijk):
 Leertijdverkorting,
 Compacten
 Verrijken.
4.1 Leertijdverkorting, voorheen Versnellen
(Van Gerven 2009) Leertijdverkorting betekent dat de verwerking van de leerstof die zich
richt op de kerndoelen van het basisonderwijs in versneld tempo plaatsvindt. Dit kan op vier
manieren plaatsvinden:
1. Een leerling kan versnellen binnen één vakgebied,
2. hij kan op eigen tempo alle leerstof verwerken,
3. hij kan twee leerstofjaren in één jaar verwerken en
4. hij kan een groep overslaan.
Of vervroegde doorstroming wel past bij een leerling en welke vorm dan het meest recht doet
aan diens individuele ontwikkeling hangt af van de capaciteiten, de gezinsomstandigheden,
de persoonskenmerken en de mogelijkheden die binnen onze school realiseerbaar zijn.
Om te kunnen beoordelen of een kind in aanmerking komt voor leertijdverkorting maken we
gebruik van onderstaande punten:
 De cognitieve capaciteiten: het kind moet over meer dan gemiddelde intellectuele
capaciteiten beschikken
 Didactische voorsprong: om een goede start te maken in de volgende groep is het
van belang dat het kind didactische aansluiting vindt in de groep.
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Een goede en langdurige spanningsboog: de leerling moet zijn aandacht langere tijd
op zijn werk kunnen richten
Werkhouding: de leerling moet over een werkhouding beschikken die geen
belemmering vormt voor het meedoen in een hogere groep
Zelfstandigheid: de leerling moet over voldoende zelfstandigheid beschikken om zich
in de volgende groep te kunnen handhaven.
De sociaal-emotionele ontwikkeling: een kind moet aansluiting kunnen vinden bij
kinderen, die een jaar ouder zijn. Het kind moet zich ook qua zelfstandigheid met zijn
groepsgenoten kunnen meten.
Sparringpartners: het is belangrijk dat er in de groep waar het kind naar toe gaat
sparringpartners zijn met wie hij/zij met verrijkingsmateriaal kan werken.
Zorgleerlingen: het aantal leerlingen die extra aandacht nodig hebben moet voor de
leerkracht werkbaar blijven.

Op basis van vier groepen criteria vindt de besluitvorming over vervroegd doorstromen
plaats. Elke groep criteria bestaat uit meerdere aspecten waarnaar gekeken moet worden
voordat een evenwichtig besluit genomen kan worden (Mulder, 2010):




















Basiscriteria
Is de leerling (hoog)begaafd? Uitslag IQ test? Voldoet aan kenmerken?
Is er al eerder sprake geweest van vervroegde doorstroming?
Is er het vermoeden van of een reeds vastgestelde leer– en of
persoonlijkheidsstoornis?
Didactische criteria
Is er sprake van een didactische voorsprong?
Is deze voorsprong zichtbaar op de vakgebieden spelling, rekenen, begrijpend lezen?
Hoe groot is de omvang van de voorsprong?
Is er sprake van een spontaan ontwikkelde voorsprong of is deze in de hand gewerkt
door de manier waarop in het verleden de leerstof is aangeboden?
Welke maatregelen zijn er eerder genomen om de leerling uit te dagen?
Pedagogische criteria
Hoe is het sociaal en emotioneel functioneren van de leerling?
Beschikt de leerling over handige werk– en leerstrategieën?
Is er sprake van faalangst?
Manifesteert de leerling zich als een onderpresteerder?
Strategische criteria
Hoe is het welbevinden van de leerling in de huidige groep?
Heeft vervroegd doorstromen een meerwaarde?
Hoe is het pedagogisch klimaat van de ontvangende groep?
Op welke manier kan straks de begeleiding van de leerling ter hand genomen
worden?
Staat de leerkracht in de hogere groep open voor een jongere leerling?
Wat is de visie van de ouders?
Wat is de visie van de leerling?

Om tot een goede keuze te komen of een leerling gaat versnellen maken we gebruik van
De nieuwe Versnellings Wenselijkheids Lijst (VWL): Versnellen zonder Drempels van ‘School
aan Zet’. Deze lijst is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen in
de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten gaan
(halverwege het schooljaar) c.q. een groep te laten overslaan (aan het eind van het
schooljaar). De VWL is een aanvulling op het Sidi3 protocol.
De lijst kan worden gebruikt vanaf groep 1/ 2 en is als bijlage 3 van dit beleidsplan
toegevoegd.
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We houden hierbij rekening met risicofactoren die kunnen zorgen dat versnelling minder
goed kan verlopen. We trachten dit te voorkomen door alert te zijn op de volgende aspecten:
 Zorg dat het kind ook bij de 'groten' succeservaringen heeft;
 Bereid een versnelling goed met zowel het kind als ook de groep voor, zodat de
doorstroom niet abrupt gebeurt;
 Denk vooraf goed na welke vaardigheden van een kind verwacht gaan worden die
het tot dan toe niet heeft hoeven inzetten. Bereid het kind op die vaardigheden goed
voor;
 Versnel alleen als het duidelijk is dat het een succes wordt. Zijn er teveel
complexiteiten, werk die dan eerst goed uit voordat je overgaat tot versnellen;
 Zorg dat het kind sociale en emotionele ondersteuning krijgt als er 'vijandig'
gereageerd wordt op de maatregel versnellen.
Bij het nemen van het besluit om tot versnelling te komen, spelen ouders en uiteraard het
kind zelf een grote rol. Ook de rol van de ontvangende leerkracht is van grote waarde.
Vervroegd doorstromen van een kleuter
Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in
groep 1. De leerkracht kan in overleg met de ouders en de coördinator Passend Onderwijs
beslissen dat een leerling eerder met activiteiten van groep 2 mee gaat draaien om tegemoet
te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit wil niet zeggen dat de leerling dan
automatisch het volgende schooljaar doorstroomt naar groep 3.
Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, kan dit betekenen dat een leerling
vervroegd doorstroomt naar groep 3. Om deze beslissing te kunnen nemen, gebruiken wij
het Sidi3 protocol. Er wordt gekeken naar de volgende aspecten:
Als een kind in groep 1/2 erg goed presteert, er wellicht een vermoeden van:
 De taalontwikkeling is erg belangrijk; spreekt de leerling in goed opgebouwde
zinnen, heeft het een rijke woordenschat, beheerst hij de leesvoorwaarden.
 Op het gebied van de rekenontwikkeling moet een kind goed kunnen tellen, meten,
wegen en logisch kunnen denken.
 Ruimtelijke oriëntatie (oriëntatie op het eigen lichaam, de ruimte, relaties in ruimte,
het platte vlak)
 Visuele waarneming (visuele discriminatie, analyse en synthese, visueel geheugen)
 M.b.t. de motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek) moet een kind de fijne
motoriek beheersen omdat het moet leren schrijven.
 Hoe is de sociale ontwikkeling van het kind; speelt het met kinderen van groep 2,
voelt het zich thuis bij deze leeftijdsgroep en is de leerling ook door andere kinderen
in de groep opgenomen. Het kind moet emotioneel stabiel zijn en zelfvertrouwen
hebben.
 Gedrag m.b.t. de werkhouding moet erg goed zijn; een kind moet langere tijd
achter elkaar door kunnen blijven werken, gemotiveerd zijn om te werken en het kind
moet ook uit zichzelf regelmatig kiezen voor ontwikkelingsmaterialen en moeilijke
spelletjes.
 Hoe is de spelontwikkeling; is er sprake van gevorderd rollenspel, zoekt het kind
ook naar extra uitdagingen in het spel, kiest het ook voor moeilijke activiteiten.
 Het kind moet snel van begrip zijn, een goede concentratie hebben, een brede
belangstelling hebben en goed gemotiveerd zijn om naar groep 3 te gaan.
We bekijken deze aspecten d.m.v. observaties, registraties en handelingsplannen. Ook
nemen we de volgende toetsen af:
 CITO Taal voor Kleuters groep 2
 CITO Rekenen voor kleuters groep 2
 De kleuter signaleringslijsten voor groep 2
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Over het algemeen geldt dat kinderen bij wie overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3
door te stromen een duidelijke voorsprong moeten hebben op leeftijdsgenoten. Bij de CITO toetsen betekent dit tenminste een niveau I of hogere score. De kinderen doen mee op het
niveau van groep 2 (kerndoelen)
De beslissing
Het nemen van de beslissing t.a.v. de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand
van de eerder beschreven overwegingen. Naar aanleiding hiervan wordt er, rekening
houdend met de betrokken groepen en leerkrachten, een verantwoorde beslissing genomen.
In ons School Ondersteuningsprofiel (paragraaf 3.3.3) wordt onze begrenzing van de zorg
aangegeven. De beslissingsbevoegdheid ligt bij het zorgteam van onze school. Hierin zitten
de coördinatoren Passend Onderwijs, de schoolleiding en de bouwcoördinatoren. Bij ernstige
twijfel, of een leerling door kan gaan naar de volgende groep, is het advies van het zorgteam
bindend.
Als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en de school heeft beslist dat het gewenst is
om toch in groep 2 te blijven, wordt het kind verder in zijn/haar ontwikkeling begeleid.
Gedurende het schooljaar wordt het kind gestimuleerd om oefeningen en activiteiten te gaan
doen op een moeilijker niveau dan de andere kinderen. Zij krijgen oefeningen en opdrachten
op hun niveau. Hierbij willen we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
4.2 Compacten
Compacten is het zodanig schrappen van de reguliere leerstof dat deze geschikt wordt voor
de meerbegaafde leerling. Daarbij worden de kerndoelen van het basisonderwijs natuurlijk
wel in het oog gehouden. Net als alle leerlingen hebben meerbegaafde leerlingen er baat bij
als de hun aangeboden leerstof een doorgaande lijn voor hun ontwikkeling vormt. Op deze
manier voorkom je dat leerlingen onjuiste strategieën ontwikkelen en blijven ze betrokken bij
de groep.
Bij goede beheersing van de leerstof kan worden volstaan met een verkorte route door die
leerstof of het overslaan van herhalingsleerstof. Het kind krijgt dus minder van de reguliere
lesstof aangeboden, maakt vooral de moeilijkere opdrachten, krijgt daarvoor in de plaats
verrijkingsstof, maar volgt wel de klassikale instructie!
Compacting maakt dat het leerstofaanbod voor leerlingen zinvoller wordt doordat de stof
wordt beperkt tot de essenties. Compacting is noodzakelijk omdat er zo tijd wordt
vrijgemaakt voor het werken aan verrijkingsstof. Opdrachten waarbij het leren centraal staat
en de nadruk minder ligt op het eindresultaat.
Het compacten bij een leerling in de groepen 1 en 2 is gericht op de ontwikkeling van een
kind en is niet, zoals in de groepen 3 t/m 8, direct gekoppeld aan de leerstof uit een
methode. Met ontwikkelingsmateriaal kan op verschillende niveaus worden gewerkt,
opdrachten met materiaal kunnen moeilijker worden gemaakt. Er kan een appel gedaan
worden op verschillende ontwikkelingsgebieden, uitdagende activiteiten en gevarieerde
opdrachten kunnen worden aangeboden. Een voorbeeld is het gebruik van de “slimme
kleuterkisten”.
Volgmodellen als CITO taal en rekenen en SCOL (observatielijst voor sociale competenties)
(eventueel ook SIDI-3) en observaties van leerkrachten vormen een handreiking voor de
beslissing om te compacten.
Compacten groep 3 t/m 8
Leerlingen die in aanmerking komen voor compacten, zijn leerlingen die op de CITO toetsen
een niveau I of I+ halen en de methode gebonden toetsen doorgaans goed maken (80% of
meer van elke opgave). De oefenstof wordt voor 50-70% geschrapt en de herhalingsstof
voor 75-100% (van Gerven, 2011). Daarbij is het wel van groot belang dat deze leerlingen
20

Beleidsplan Meerbegaafde Kinderen OBS Ter Borch

def. versie 10-5-2017 2017

deelnemen aan alle instructies om hiaten in het leerproces of onhandige leerstrategieën te
voorkomen. Ook moeten alle kinderen deelnemen aan de introductie van een nieuw thema,
omdat het hier een sociale activiteit betreft. De door ons gekozen aanpak is overzichtelijk
voor de kinderen en werkbaar voor de leerkracht.
In de praktijk ziet het er als volgt uit:
Groepen 3 t/m 5: Alle kinderen werken tegelijkertijd aan dezelfde rekenles. De sterke
rekenaars maken alleen de moeilijke opgaven. Wanneer zij klaar zijn met hun rekenwerk
gaan ze werken in Pluspunters of Rekentijger. Voor de afwisseling kan de leerkracht ook
Kien of Kangoeroe opdrachten gebruiken.
Groep 6 t/m 8: De sterke rekenaars volgen de klassikale korte instructie en maken
vervolgens van het (gele) les boek alleen de rechter (moeilijker) bladzijde, van het (blauwe)
opdrachtenboek de opdrachten voor de drie sterren kinderen en ze hebben het Werkboek op
niveau drie sterren. Wanneer zij klaar zijn met hun rekenwerk gaan ze werken in
Pluspunters, Real Life rekenen, Kien of ze maken Kangoeroe opdrachten.
Bij taal en spelling gebruiken we de richtlijnen van het SLO: ‘Taal: schrappen en aanbieden’.
Het komt er kortweg op neer dat de meerbegaafde kinderen een korte instructie krijgen. Zij
maken vervolgens de moeilijkste opdrachten en de ‘Klaar?’ opdrachten. Herhalingsstof,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een toets, mogen zij bij gebleken beheersing, overslaan. Zij
gaan vervolgens aan het werk met hun plustaak, zie hieronder.
Bij de zaakvakken kunnen de meerbegaafde kinderen extra opdrachten krijgen om de les op
een hoger niveau te tillen.
Wat de organisatie in de klas betreft werken alle meerbegaafde kinderen aan de hand van
een plustaak waarop concreet staat wat de leerling gaat doen met de vrijgekomen tijd.
Voorbeelden hiervan zijn: werken in het werkboek Pluspunters, werkboekjes voor
wereldoriëntatie, techniekopdrachten, schaken, opdrachten voor studerend lezen,
woordenschat of voortgezet technisch lezen, uitdagende spelletjes, Topklassers
buitenlandse talen, presentatie over een zelfgekozen thema voorbereiden, etc.

4.3 Verrijken groep 3 t/m 8
Meerbegaafde leerlingen winnen extra tijd, doordat ze sneller werken of slechts het
moeilijkste gedeelte van het lesprogramma verwerken, zoals hierboven omschreven.
Verrijkingswerk moet niet méér werk zijn maar wel een meerwaarde hebben.
Voorwaarden voor het volgen van een programma met verrijkingsstof:
• De leerling moet zich in minder dan de standaardtijd de reguliere leerstof eigen kunnen
maken;
• De leerling moet in staat zijn om zelfstandig te werken;
• Er moet sprake zijn van een goed technisch en begrijpend leesniveau.
Wanneer het kind klaar is met de gemaakte opdrachten, volgt er verrijkingswerk, in principe
t.a.v. hetzelfde vak (verdieping) als waar de rest van de klas mee bezig is. Als een kind klaar
is met taal, dan gaat het verder met het eigen extra werk op dat vakgebied. Dit moet ruim
bekeken worden, want vreemde talen en het maken van een werkstuk of presentatie valt
binnen taal. Techniekopdrachten (verbreding), wiskunde of ICT opdrachten op de PC maken
vallen binnen rekenen. Er kunnen dus taken binnen een vak aangeboden worden, die niet
direct behoren tot het reguliere onderwijsaanbod.
Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en vraagt een flexibele houding van de leerkracht.
Afgesproken werk moet ook daadwerkelijk afgemaakt worden. Wij vinden het erg belangrijk
voor de ontwikkeling van een juiste werkhouding dat alle kinderen hun taak afmaken, ook als
het even tegenzit of saai is( leren leren en doorzetten).
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Leerkrachten moeten het kind wel begeleiden, bijvoorbeeld op een vast afgesproken
moment op de dag of tijdens de reguliere les, afhankelijk van waar het kind aan werkt. Het is
een misverstand om te denken, dat met het aanbod van het juiste leermiddel de rol van de
leerkracht weer tot een minimum teruggebracht kan worden. Extra leerstof is zeker niet
vrijblijvend. Begeleiding van de begaafde leerling d.m.v. een goede instructie, het geven van
feedback, regelmatig tussentijds contact over de vorderingen, het stellen van einddoelen en
het geven van een reële beoordeling, is daarnaast onmisbaar. Het gemaakte werk wordt
geregistreerd door het kind in de eigen multomap of op de Plustaak. In de klassenmap is een
overzicht om welke kinderen het gaat. In de klassenmap achter tabblad 12 is tevens een
overzicht van alle beschikbare methodes en materialen.
Wanneer een leerling een aantal keren uitvalt op de methode gebonden toets, is het zinvol
om te bekijken of de leerling nog wel in aanmerking komt voor het compacten. Misschien is
er dan ook wel sprake van bijkomende problematiek of een leerstoornis.
Wanneer een leerling eenmalig minder presteert op een methode gebonden toets is dit nog
geen reden tot bezorgdheid. Wel kan ervoor gekozen worden om een leerling die op een
bepaald onderdeel uitvalt, na de toets gerichte oefenstof te geven.
Om te zorgen dat de leerkracht niet jaarlijks voor iedere leerling een selectie uit de leerstof
dient te maken, is het zinvol om deze selectie eenmalig te maken en de keuzes vast te
leggen in een overzicht.
Bron : Bronkhorst,E, Drent, S, Hulsbeek, M, Steenbergen-Penteman, N en Veer, van der,
SLO
Goede verrijkingstaken:
 Doen een beroep op creativiteit
 Zijn open (opdrachten)
 Hebben een hoog abstractieniveau;
 Hebben een hoge mate van complexiteit
 Bieden meerwaarde ten opzichte van reguliere leerstof
 Stimuleren een onderzoekende houding
 Doen een beroep op zelfstandigheid van de leerling
 Lokken een reflectieve houding uit
 Doen een beroep op megacognitieve vaardigheden
 Lokken interactie uit

Op dit moment zien we dat uitgevers een aantal methoden aanbieden waarin ingekorte
programma’s voor begaafde leerlingen zijn opgenomen. Wij gebruiken de methode Pluspunt,
waarin rekenwerk op niveau wordt aangeboden. Het compacten en verrijken start vanaf
groep 6 .Er zijn verwerkingsboekjes op verschillende niveaus en daarnaast zijn er de
Pluspunters voor de goede rekenleerlingen. Als extra verrijkingsstof voor rekenen hebben we
in het najaar 2015 voor de groepen 3 t/m 5 Rekentijger en 6 t/m 8 Real Life Rekenen
aangeschaft. Daarnaast is er Kien en kunnen we gebruik maken van de opgaven van de
Kangoeroe rekenwedstrijd.
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Voor compacten in de methode Taal Actief (3) gebruiken we het Routeboekje en de
adviezen van het SLO om te bepalen wat er geschrapt kan worden.
Met de vrijgekomen tijd zijn er diverse opdrachten op het gebied van taal, bijvoorbeeld
woordenschatontwikkeling, begrijpend en studerend lezen, informatieverwerking, spelling,
stellen, werkstukken maken, presentaties voorbereiden en houden, buitenlandse talen, etc.
Bij de methode Grip (begrijpend lezen) maken de kinderen vooralsnog wel alle vragen en
opdrachten en ook de extra opdrachten. Van de uitgever is nog geen handreiking
verschenen om te compacten. Daarnaast zijn de opdrachten uitdagend genoeg om door
allen gemaakt te worden. Nieuwsbegrip kan op twee niveaus gemaakt worden in de klas,
mits dat organisatorisch mogelijk is.
Ook kan het voorkomen dat een meerbegaafd kind één bepaald vak of onderdeel van een
vak (bijvoorbeeld werkwoordspelling) niet goed beheerst, dán kan een deel van de
vrijgekomen tijd aan dit vak besteed worden! De leerkracht maakt hiervoor samen met de
leerling een plan van aanpak.
Een overzicht van verrijkingsmateriaal per groep dat bij ons op school gebruikt wordt is
beschreven in bijlage 2.
Op de OBS Ter Borch krijgen de meerbegaafde leerlingen ook een plaats in het ADIM
(Activerende Directe Instructie Model ) model. Zij krijgen verkorte instructie. Het
instructiemodel wordt beschreven in onze Reader Effectieve Instructie op OBS Ter Borch,
2014-2015.
Kort samengevat is dit de lesopbouw:
1. De leerkracht blikt terug op de vorige les of haalt de aanwezige kennis van de
kinderen op en vertelt het doel van de huidige les.
2. Korte gezamenlijke instructie. De meerbegaafde leerlingen hebben genoeg aan deze
instructie en gaan zelfstandig, samen met elkaar, de (verkorte) oefenstof maken.
Wanneer zij klaar zijn gaan zij aan het werk met hun plustaak.
3. De leerkracht geeft verlengde instructie aan de kinderen, die dat nodig hebben.
Andere kinderen kunnen op dat moment geen beroep op de leerkracht doen. Dit is
uitgestelde aandacht, zichtbaar middels het stopteken dat in alle groepen aanwezig
is.
4. De leerkracht maakt looprondes door de klas en helpt en controleert ook de
meerbegaafde kinderen.
5. De leerkracht evalueert, komt terug op de doelstelling en wat er geleerd is en werpt
een vooruitblik op de volgende les.
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Tot slot nog dit:

















Meerbegaafde leerlingen doen mee met de introductie van nieuwe elementen in de
leerstof;
Meerbegaafde leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof en nauwelijks of
geen behoefte aan herhalingsstof;
Meerbegaafde leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend
karakter;
Meerbegaafde leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsgebeuren;
De meerbegaafde leerling moet zoveel mogelijk gekoppeld worden aan een andere
leerling, zo wordt het coöperatief werken gestimuleerd. Binnen een groep kunnen zo
ook plusgroepjes ontstaan;
Bij de keuze voor verrijkingsstof is het goed om te kijken waar de interesse van de
leerling ligt. Wanneer een keuze is gemaakt, moet dit werk ook afgemaakt worden.
Ook als het na een tijdje niet meer leuk is. Het meerbegaafde kind moet ook leren
doorzetten.
We zien het grote belang van het ontwikkelen van de Executieve Functies juist ook bij
meerbegaafde kinderen: wat is je doelstelling, doorzettingsvermogen, concentratie,
kun je direct beginnen na de instructie? Planning, zelfbeheersing, flexibiliteit,
organisatie / overzicht en weet je hoe je het aan moet pakken?
Leerkrachten moeten zicht kunnen houden op het leerproces van de leerling;
In het groepsplan wordt omschreven welke kinderen extra of andere oefenstof krijgen
aangeboden en wanneer dit gebeurt. Ook staat daarin omschreven wanneer er
geëvalueerd wordt. De meerbegaafde kinderen vallen onder zorgniveau 2 bij ons op
school. Dit zijn de instructieonafhankelijke leerlingen, die een verkorte instructie
krijgen.
De aanpak naar een eigen onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen vraagt tijd
en geld en met name goede wil. Wij schaffen al meerdere jaren goed en uitdagend
materiaal aan. De komende jaren blijven we ook extra tijd besteden aan scholing van
ons hele team.
Buiten de klas willen we rustige werkplekken creëren waar opdrachten uitgewerkt
kunnen werken.
We willen de mogelijkheden die ouders ons bieden meer gebruiken binnen ons
onderwijs. Een collegemiddag voor groep 5 t/m 8 is ondertussen een jaarlijks
terugkerend evenement, dat zeer geslaagd is. We willen nu experimenteren met een
techniekmiddag voor de groepen 3 t/ 5. Hiernaast zijn er hier en daar ouders die
gastlessen geven aan de groep waarin hun kind zit of aan een groepje
meerbegaafde kinderen. Toch onderzoeken we nog meer mogelijkheden om ouders
in te zetten, omdat hun inbreng van toegevoegde waarde kan zijn.
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Bronvermelding:
In het beleidsplan staan een aantal bronvermeldingen in de tekst. Daarnaast hebben we
gebruik gemaakt van de volgende boeken:
Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Mei 2010
Dr. Simone Doolaard & Maartje Oudbier
GION/Rijksuniversiteit Groningen
Van het SLO: Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid:
Digitale checklist ‘(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs
Van het LPC: Excellentie in ontwikkeling. Esther de Boer en Nora Booij.
Handreiking (hoog)begaafdheid
Praktische informatie en tips om (hoog)begaafde leerlingen te laten excelleren
Handboek Hoogbegaafdheid - Eleonoor van Gerven

- van Gorcum

Slim Beleid, Keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde leerlingen in het
basisonderwijs - Eleonoor van Gerven - van Gorcum
De Kracht in jezelf, een hulpprogramma voor leren en onderpresteren – Jan Kuipers –
Eduforce.
De Versnellingswenselijkheidslijst, Versnellen zonder Drempels.
BCO Onderwijsadvies Venlo, drs. J. Verlinden; IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Zwolle, drs. B. Oostindie, drs. N. Bouwman en MSc. M. Ottink.
M.m.v. Centrum voor begaafdheidsonderzoek Nijmegen en dr. L. Hoogeveen
Sidi 3 protocol: signalering hoogbegaafdheid – Eduforce
Jan Kuipers en Alja de Bruin-de Boer

26

Beleidsplan Meerbegaafde Kinderen OBS Ter Borch

def. versie 10-5-2017 2017

Bijlage 1:
Zes profielen van hoogbegaafde leerlingen (Betts en Neihart (1988, 2010) en
begeleiding door de leerkracht.
Profiel

Begeleiding door de leerkracht

De zelfstandige leerling:
-

heeft schoolresultaten die passen bij
haar/zijn capaciteiten
werkt enthousiast voor passies
komt op voor eigen opvattingen
werkt zonder behoefte aan bevestiging
toont goede sociale vaardigheden
werkt zelfstandig
heeft zelfvertrouwen
is optimistisch
ontwikkelt eigen doelen
is creatief
neemt risico’s
leert van fouten

-

-

studiehouding ontwikkelen, leren
plannen
compacten en verrijken
belemmeringen in tijd en plaats
wegnemen
vooraf testen middels een herhalingsles
of -werkblad. Bij het te behandelen
thema doet het kind alleen mee met de
instructie van de leerstof die nog niet
beheerst wordt (leerstofinkorting).
daarna maakt het kind de toets, net als
de rest van de klas.
gesprekjes voeren zodat de leerkracht
goed in de gaten heeft hoe het gaat.
eventueel vervroegde toelating tot
vervolgopleiding

De succesvolle leerling:
-

heeft goede schoolprestaties
zelfbeeld m.b.t. school is positief
is perfectionistisch
zoekt bevestiging van de docent
vermijdt risico
is bang om fouten te maken
accepteert / conformeert
is afhankelijk
doet wat van hem/haar gevraagd wordt

-

-

compacten en verrijken
ontwikkelen van persoonlijke interesses
vooraf testen middels een herhalingsles
of -werkblad. Bij het te behandelen
thema doet het kind alleen mee met de
instructie van de leerstof die nog niet
beheerst wordt (leerstofinkorting).
daarna maakt het kind de toets, net als
de rest van de klas.
ontwikkeling van vaardigheden voor
zelfstandig leren

De creatieve leerling (voorheen uitdagende
leerling):
-

corrigeert de docent
stelt regels ter discussie
is eerlijk en direct
heeft stemmingswisselingen
vertoont inconsistente werkwijzen
is creatief
heeft een slechte zelfcontrole
is snel verveeld
is actief
houdt van discussie
komt op voor eigen opvattingen
is competitief
corrigeert de leerkracht

-

tolerant klimaat
zoveel mogelijk bij passende leerkracht
plaatsen
cognitieve en sociale vaardigheden
trainen
directe en heldere communicatie met de
leerling
gevoelens toestaan
goed contact, o.a. via gesprekjes
zelfwaardering opbouwen
gedrag besturen met serieus en positief
contact
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De onderduikende leerling:
-

ontkent begaafdheid
doet niet mee in speciale programma’s
voor hoogbegaafde leerlingen
vermijdt uitdaging
zoekt sociale acceptatie
wisselt in vriendschappen
onzeker, gevoelens van ‘schuld’
vindt zichzelf niet ‘de moeite’

-

begaafdheid herkennen en adequaat
opvangen
niet participeren in speciale activiteiten
toestaan
sexe-rol modellen geven (vooral
meisjes)
doorgaan met informeren over
opleidings- en beroepsmogelijkheden

Twice/ Multi Exceptional (voorheen leerling
met leer-, gedragsprobleem):
-

‘Learned helplessness’
intense frustratie en boosheid
werkt inconsistent , wisselende
prestaties
stemmingsproblemen
presteert gemiddeld of minder
sneller ontmoedigd
verstoort / reageert af
laag academisch zelfbeeld

-

plaatsing in programma voor begaafden
voorzien van benodigde bronnen
niet-traditionele leerervaringen
begin met onderzoek en ontdekkingen
tijd met ontwikkelingsgelijken
doorbrengen (niet perse leeftijdgenoten)
individuele begeleiding

At risk leerling (voorheen drop-out):
-

neemt onregelmatig deel aan onderwijs
reageert niet op beloningen van
docenten
maakt taken niet af
zoekt buitenschoolse uitdaging
verwaarloost zichzelf
isoleert zichzelf
is creatief
bekritiseert zichzelf en anderen
werkt inconsistent
verstoort, reageert af
presteert gemiddeld of minder
is defensief
laag zelfbeeld

-

diagnostisch onderzoek
groepstherapie
niet-traditionele studievaardigheden
verdieping
begeleider
niet-traditionele leerervaringen buiten de
klas
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Bijlage 2:
Overzicht van materiaal meerbegaafdheid. april 2017

Groep: Naam materiaal
1-2

Slimme kleuterkisten
Lego
K’nex (met moeilijke opdrachtkaarten)
Praatplaatjes: filosoferen met kleuters
Nikitin 1 kleurenblokken (?)
Map: Pienter, deel 1 (Eduforce) : opdrachtkaarten
voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Werkboekje De breintrein (Eureka) deel 1
Werkboekje Vormen, Sporen, Spiegelbeelden.
Werkboekje Roosterfiguren 1

3

Woordenschat fase 2 van Kinnheim
Taalmeesters deel 1 (Stenvert) + antwoorden
Rekentijger 3a en 3b
Roadblock (logica en ruimtelijk inzicht)
Mini leeskrakers (Schoolsupport)
Nikitin 2 uniblokken
Kien
Spelletjes: Trucky 3, Tricky tower, Colour code,
Galaxia
Rekentijger 3a en 3b
Werkboekje De Breintrein (Kinheim) deel 2
Lees aardig 3 en 4 (Kinheim), werkboek voor
praktisch en begrijpend lezen + handleiding
Werkgids het circus (Kinheim) + handleiding
Werkgids Zo in de Zoo (Kinheim) + handleiding
Slimme spelletjes, gekocht door Fenny
Map: Pienter, deel 2 (Eduforce) : opdrachtkaarten
voor groep 3 en 4.
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4

Het Dierenrijk (Kinheim) + handleiding
Nikitin 3 tangram
Taalmeesters van Stenvert deel 2
Plustaak Taal/Lezen (Delubas) 4/5 + antwoorden
Rekentijger 4a en 4b
Block it (tactisch bordspel)
Het Dierenrijk (Kinheim) + handleiding
Kien
Spelletjes: Ivanhoe, Crazy office, Bill&Betty bricks,
Marble Monster
Nikitin 3 tangram
Blokboek Natuur 4 (Kinheim) + antwoorden
Lees aardig 4 en 5 (Kinheim), werkboek voor
praktisch en begrijpend lezen + handleiding
Werkgids mijn eigen wereld
Map: Pienter, deel 2 (Eduforce) : opdrachtkaarten
voor groep 3 en 4.

5

Taalmeesters van Stenvert deel 2 + antwoorden
Plustaak Taal/Lezen 4/5 van Delubas
Rekentijger 5a en 5b
block it (tactisch bordspel)
blokus (strategisch bordspel)
Reis om de wereld (Kinheim) + handleiding
Nikitin 4 (bouwstenen)
Leeskrakers 1 kopieermap
Superdenkwerk deel 1
Kien
Sterrenwerk Engels, deel 1, 2 en 3
Kien
Blokboek Natuur 5 + antwoorden
Werkgids riddertijd (Kinheim)
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6

Werkgids journalistiek + handleiding
Nikitin 5 geoblokken
Sterrenwerk Engels, deel 4, 5 en 6
leeskrakers 2, kopieermap
Breinkrakers, kopieermap en ‘Tips en Uitleg’
Pluspunters
Kien
Real Life Rekenen : Sport / Maatschappij
Blokboek Natuur 6 (Kinheim) + antwoorden
Blok wereld (Kinheim)

7

Sterrenwerk natuur en wetenschap
Kapla 4 voorbeeldboeken
Informatieve boeken over uitvinders
Sterrenwerk techniek
Topklassers Spaans / Frans / Italiaans / Duits
Veel spelletjes van Quiz it junior
Pluspunters
Kien
Real Life Rekenen Sport en Exact
Blokboek natuur 7 (Kinheim) + antwoorden
Blokboek Geschiedenis (van republiek tot
koninkrijk)(Kinheim)

8

Khet ( soort schaakspel met laserstralen)
Sterrenwerk natuur en wetenschap
Kapla 4 voorbeeldboeken
Informatieve boeken over uitvinders
Sterrenwerk techniek
Veel spelletjes van Quiz it junior
Topklassers Spaans / Frans / Italiaans / Duits
Pluspunters
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Kien
Real Life Rekenen Sport en Maatschappij
Praatkaarten: filosoferen met kinderen
Blokboek Natuur 8 (Kinheim) + antwoorden
Historische verhalen (Kinheim)
Opmerkingen:
 Toevoegen eigen of nieuw materiaal is prima. Minimaal 1x per jaar bespreken we dit
en passen deze lijst aan.
 In de map digitale methode lessen op de L-schijf staat meer materiaal, bijvoorbeeld
de rekenopdrachten van de Kangoeroewedstrijd of projecten.
 Op de gele aftekenlijst houdt het kind bij wat het voor pluswerk heeft gedaan.
 In elke gang is nu een kast voor materiaal voor meerbegaafde kinderen per bouw.
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Bijlage 3:
De Versnellingswenselijkheidslijst: versnellen zonder Drempels.
Deze is apart als PDF bijgevoegd.
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Bijlage 4:
Investeringsplan voor periode 2017- 2018
Periode:
2017

2018

Materiaal:
Aanvullend materiaal
spelmateriaal van
levelwerk (Per jaargroep)
Box levelspel voor jaargroep 2
Nieuwe werkboekjes
Abonnement “Vooruit”
Diversen

Uitgaven:
€ 600,00 excl. BTW

Subtotaal:
Aanvullend materiaal
spelmateriaal van
levelwerk (Per jaargroep)
Nieuwe werkboekjes
Abonnement “Vooruit”
Diversen

€ 1505,00 excl. BTW
€ 600,00 excl. BTW

Subtotaal:
Totaal:

€ 950,00 excl. BTW
€ 2455,00 excl. BTW

€ 655,00 excl. BTW
€ 100,00 excl. BTW
€ 100,00 excl. BTW
€ 50,00 excl. BTW

€ 200,00 excl. BTW
€ 100,00 excl. BTW
€ 50,00 excl. BTW
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