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Inleiding en verantwoording
Obs Ter Borch bestaat op 1 augustus 2019 tien jaar. Onze school is een onderwijsinstelling
voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Op onze school houden we rekening
met verschillen tussen leerlingen en proberen we te voldoen aan de definitie van Passend
Onderwijs.
Op obs Ter Borch streven we ernaar ons onderwijs zo passend mogelijk te maken, zodat 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 altijd veel aandacht naar de zwakkere leerling. Te denken valt aan de verlengde instructie
in de klas en begeleiding door een onderwijsassistent. Wij vinden het van belang dat de
(hoog)begaafde kinderen óók de broodnodige aandacht krijgen, vandaar dit beleidsplan. Te
meer als je kijkt naar onze schoolpopulatie: 85 of meer % van de ouders is HBO of
universitair geschoold.
Het idee dat excellente en (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde
kinderen in het voortgezet onderwijs niet altijd goed gaat. Onder meer vanwege een
verkeerde studiehouding en het hanteren van onjuiste, zichzelf aangeleerde
onderwijsstrategieën.
Wij spreken in ons beleidsplan over excellente en (hoog)begaafde leerlingen. Er is bewust
gekozen voor deze omschrijving om daarmee aan te sluiten bij de hedendaagse visie. Zie
hiervoor hoofdstuk 2.
Vanaf augustus 2011 houdt de werkgroep (hoog)begaafdheid zich binnen onze school actief
bezig met het ontwikkelen van beleid, deskundigheidsbevordering ten behoeve van
(hoog)begaafde 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 coördinatoren passend onderwijs,
voorheen interne begeleiders. Daardoor is het een brede werkgroep binnen de school, die
korte lijntjes heeft met alle bouwen. Ook heeft de Specialist Hoogbegaafdheid regelmatig
een gesprek met de directeur over de voortgang van uitvoering van het beleid.
Onze visie en missie 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 (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde kinderen, kennen de valkuilen, de risico’s van onderpresteren, kennen
de executieve functies, weten welke materialen en verrijkingsmethodes we op school
hebben, maken gebruik van compacten en verrijken, gebruiken de gele aftekenlijst van de
kinderen in hun multomap en hebben minimaal één moment in de week een overleg met de
(hoog)begaafde kinderen.
Voor een juiste begeleiding en aanpak van de (hoog)begaafde leerlingen zijn aanpassingen
op het gebied van onderwijsaanbod nodig. Wij streven er naar om aanpassingen structureel
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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
(hoog)begaafde kinderen. Dit heeft geleid tot een schoolbrede aanpak van compacten en
verrijken en in een enkel geval tot versnellen. Zie hiervoor hoofdstuk 4.
Ook is er veel materiaal aangeschaft. (Bijlage 2)

We hebben al veel gerealiseerd en gaan in de jaren 2019-2020 verder op de ingeslagen
weg. De excellente en (hoog)begaafde 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 we zorgen we voor deskundigheidsbevordering van ons team, op het
gebied van compacten en verrijken, talentontwikkeling, leren te leren, de Taxonomie van
Bloom en Talentontwikkeling in samenhang met Meervoudige Intelligentie (Gardner). Ook
willen we actuele ontwikkelingen op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling
nauwlettend volgen. Zo hebben we in het voorjaar van 2019 een studiedag door het CEDIN
over (hoog)begaafdheid en het SIDI3 protocol. Ook bezoekt een afvaardiging van onze
werkgroep de jaarlijkse studiedag van het SLO en volgen werkgroepleden workshops over
relevante thema’s.
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. Zie
hiervoor bijlage 4: Investeringsplan voor 2019 en 2020.
Van januari tot aan de zomervakantie begeleiden tutoren van groep 7 en 8 excellente en
(hoog)begaafde kinderen van groep 1 t/m 4 met het spelen van Smart Games. Dit onder
begeleiding van de leerkracht van groep 1 t/m 4.

Tenslotte: Het allerbelangrijkste is dat excellente en (hoog)begaafde 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. De leerkracht kan ook altijd zelf originele opdrachten initiëren, passend
bij diens eigen interesses. Deze plusopdrachten 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
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(hoog)begaafde kinderen ook zelfgekozen opdrachten gaan uitwerken met behulp van het
stappenplan van ‘De Kracht in jezelf’ van Jan Kuipers.

Hoofdstuk 1
Definiëring van de doelgroep.
1.1 Excellente en (hoog)begaafde leerlingen
Wij spreken in ons beleidsplan over excellente en (hoog)begaafde leerlingen. Er is bewust
gekozen voor deze omschrijving om daarmee aan te sluiten bij de hedendaagse visie.
In deze visie wordt meer en meer gesproken over excellente leerlingen in plaats van alleen
(hoog)begaafde leerlingen. Met excellente leerlingen wordt feitelijk de 20 procent best
presterende leerlingen bedoeld, leerlingen die beter kunnen presteren als ze maar
uitdagender onderwijs krijgen. Onderzoek laat zien dat deze excellentie bij leerlingen veelal
alleen tot ontplooiing komt als er in de omgeving van het kind voldoende ruimte wordt
gegeven aan talentontwikkeling.
Een deel van deze excellente leerlingen noemen we (hoog)begaafd. Dit zijn leerlingen die
ook de potentie hebben om tot hoge prestaties te komen, maar daarbij een afwijkende
leerstijl hanteren, waardoor een succesvolle schoolperiode onder druk kan komen te staan.
(Hoog)begaafdheid zegt iets over het vermogen tot excellente prestaties, maar dit hoeft er
niet uit te komen.
De diversiteit van deze leerlingen is erg groot en er kan dus niet worden gesproken van een
eenduidige homogene groep.
Excellente leerlingen zijn leerlingen, die excellente prestaties laten zien; excellentie zegt dus
iets over wat een kind doet. Hoogbegaafdheid zegt iets over de potentie van een kind, dus
meer over hoe het kind is.
Een tweede onderscheid dat wel wordt gemaakt is het verschil tussen intelligente en
hoogbegaafde kinderen. Wij gebruiken de termen schoolslim en wereldwijs.
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Schoolslimme kinderen zijn intelligent, voelen zich thuis op school, hebben het naar de zin,
halen goede resultaten, zijn sociaal en genieten van vriendschappen. Zij voegen zich naar
het systeem school en vertonen nauwelijks gedragsproblemen. Zij hebben geen hekel aan
schoolwerk en doen in de instructie goed mee, kortom kinderen, die excellent presteren.
Wereldwijze kinderen zijn erg slim, maar de schoolbeleving is in veel gevallen wat
weerbarstiger. Dit kind zou je hoogbegaafd kunnen noemen: een kind dat de wereld op een
andere wijze ervaart en de vanzelfsprekende logica niet begrijpt, een kind dat intelligent is,
intens leeft, creatief is in denken en bij wie veel prikkels binnenkomen. Een kind dat kritisch
en rechtvaardig is en de discussie met jou als leerkracht (of ouder) aangaat.
Dit kan voor de wereldwijze kinderen in meerdere of mindere mate gelden.
Bij (hoog)begaafdheid denken we al gauw aan een hoog IQ, maar zoals Tessa Kieboom in
haar model (blz. 7) ook aangeeft, is hoge intelligentie maar een onderdeel van
hoogbegaafdheid. Samen met motivatie en creativiteit (het Triadisch Interpendentiemodel
van Renzulli), maakt dat deel uit van wat zij noemt het 'Cognitieve Luik', ofwel het denken.
Volgens Kieboom is er nog een kant van (hoog)begaafdheid, waarnaar zij refereert als zijnde
het 'Zijnsluik', ofwel het voelen. Naast kenmerken die elk kind in zijn of haar persoonlijkheid
uit, gelden er voor (hoog)begaafde nog enkele andere specifieke kenmerken, die maken dat
een kind met (hoog)begaafdheid andere behoeften heeft op het gebied van begeleiding en
zorg.
Zie het ‘Zijnsluik’ van Tessa Kieboom hierna.
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1.2 Begaafdheid bij kleuters
Uit literatuur blijkt dat een intelligentiemeting pas voorspellende waarde heeft vanaf ongeveer
acht jaar. Voor die leeftijd kan men een intelligentiebepaling doen, maar neemt de
voorspellende waarde af naarmate het kind jonger is. Het intelligentieniveau kan bij jonge
kinderen nog niet betrouwbaar worden vastgesteld. Dit heeft een viertal redenen:
1. De verbale intelligentie is gedeeltelijk beïnvloed door het milieu waarin het kind
opgroeit.
2. De ontwikkeling van een kleuter verloopt niet lineair, maar sprongsgewijs. Een kleuter
die voorloopt, kan weer ingehaald worden door leeftijdgenoten.
3. Jonge kinderen zijn afhankelijk van de volwassenen die hen omringen. Naarmate ze
ouder worden kunnen ze lezen en zelfstandig op zoek gaan naar informatie en
antwoord krijgen op hun vragen.
4. Jonge kinderen hebben niet altijd een goed ontwikkelde fijne motoriek. Bij de
gangbare psychologische tests wordt hier een beroep op gedaan. Bij de ene test
moeten ze vouwblaadjes vouwen, bij een andere blokpatronen naleggen. Dit kan
demotiverend werken omdat ze merken dat hun motorische vaardigheden hun
prestaties negatief beïnvloeden.
Om deze redenen spreekt men bij jonge kinderen liever van een ontwikkelingsvoorsprong
dan van hoogbegaafdheid. Een intelligentietest kan uitwijzen of een kleuter op dit moment
voorloopt op zijn leeftijdsgenoten, niet of dit ook in de toekomst het geval zal zijn.
Bij enkele kleuters blijft de ontwikkelingsvoorsprong bestaan. Deze kinderen zouden
‘potentieel hoogbegaafd’ genoemd kunnen worden, mits de voorsprong zich blijft
ontwikkelen. Niet alle kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden dus automatisch
hoogbegaafde kinderen. Als kinderen ouder worden, gaan verschillende andere personen en
6
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situaties een rol spelen in hun leven. De invloed van de thuisomgeving wordt hierdoor kleiner
en daarmee wordt het bepalen van de intelligentie betrouwbaarder.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong laten al op jonge leeftijd signalen zien. Deze
signalen hebben vaak betrekking op een voorlijke taalontwikkeling, een grote mate van
nieuwsgierigheid en een grote drang voor ontdekken. Een voorsprong op één bepaald
gebied is geen indicatie voor hoge begaafdheid op latere leeftijd., maar een voorsprong op
de verschillende ontwikkelingsgebieden wél.
Een kleuter met een sterke ontwikkelingsvoorsprong kan opvallen door een of meer van de
volgende kenmerken:
• Een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies;
• Taalgebruik boven leeftijdsniveau;
• Een sterk geheugen
• Leert zichzelf lezen, rekenen en/of tellen tot een hoog getal.
Aanvullende punten:
• Nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert;
• Betrokken, neem initiatieven;
• Eindeloos doorvragen en weetgierigheid;
• Het steeds maar bezig willen zijn;
• De geringe behoefte aan slaap.

Hoofdstuk 2 Visie en Missie
Voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen hanteren we een definitie die consistent is met
de belangrijkste aspecten waarover in de meest bekende theorieën en modellen consensus
bestaat of waarin zij elkaar aanvullen (bron SLO).
• Excellente en/of (hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg aanwezig
potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen, behorend bij de beste 10%, op
één of meerdere vakgebieden.
• De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel
persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving zijn medebepalend
voor de mate waarin het aanwezige potentieel tot zijn recht komt.
• (Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip dat is uit te drukken in een
criterium als een IQ-score van 130 of hoger. Een hoge score is wel een sterke
indicatie van een hoge intelligentie, maar een lagere score sluit dit niet uit.
(Hoog)begaafdheid omvat in ieder geval meer dan een hoge intelligentie en
intelligentie omvat meer dan een IQ-test meet.
Op school hebben we de ambitie om elke leerling te leren het beste uit zichzelf te halen. De
lat ligt daarbij hoog.
7
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Veiligheid, vertrouwen en jezelf mogen zijn vormen voor ons de basis voor de algehele
ontwikkeling.
Met ons pedagogisch klimaat streven we naar die omgevingsfactoren die bijdragen aan het
welbevinden van het kind, waardoor het zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om
factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die wij als school creëren.
Het pedagogisch klimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, vooral op de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij realiseren ons dat wij als leerkrachten veel invloed
hebben op het pedagogisch klimaat in de klas.
In ons Schoolplan staat o.a.: ‘Ons schoolklimaat is gericht op talentontwikkeling van zowel
leerling als leerkracht’. Wij zijn van mening dat de leerkracht er toe doet in de ontwikkeling
van (hoog)begaafde kinderen.
De ontwikkeling van cognitief talent is altijd een gevolg van interactie tussen aanlegfactoren
en omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren kunnen zelfs belangrijker zijn dan aanleg.
Wij willen en moeten tegemoet komen aan de leerbehoefte van excellente en
(hoog)begaafde kinderen, deze kinderen hebben een aanvullende ondersteuningsbehoefte.
Dat betekent dat wij als school maatwerk moeten bieden aan deze kinderen. En dat kan heel
divers zijn. Voor (hoog)begaafde kinderen is alléén compacten en verrijken niet genoeg. Zij
hebben er meer baat bij om het leergedrag te versterken en hun mentale en sociale
veerkracht verder te ontwikkelen.
Hierbij hoort bijvoorbeeld het leren omgaan met tegenslag.
Een geschikt visueel hulpmiddel hierbij is ‘de Leerkuil’ van het Talentenlab.
Deze leert je hoe je kunt groeien van een fixed naar een growth mindset (C. Dweck). Op de
poster staat dat als je over de leerkuil kunt springen, je waarschijnlijk niet aan het leren bent.
Wat natuurlijk logisch is want je hebt geen moeite of inspanning hoeven leveren. En je bent
onderweg geen uitdagingen tegen gekomen.
De poster laat daarnaast een aantal dingen zien die je kunnen helpen om te leren leren;
gebruik je kwaliteiten en talenten, doe je best voor dingen die je wilt bereiken, stel doelen en
maak een goed plan en vraag om hulp als dat nodig is.
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Bij de ontwikkeling van cognitief talent hoort ook sprake te zijn van een transfer van
informeel leren naar formeel leren. Informeel leren gaat vanzelf, is gemakkelijk. Het
ontwikkelen van talent gaat altijd gepaard met de ontwikkeling van wilskracht. Hier ligt
misschien wel onze belangrijkste opdracht: het ontwikkelen van leergedrag. Het uit de
comfortzone halen van (hoog)begaafde kinderen, die te gemakkelijk leren.

Wij zien onze missie in de klas als volgt:
• Als leerkracht doe ik ertoe.
• Als leerkracht probeer ik maatwerk te bieden.
• Als leerkracht besteed ik aandacht aan leergedrag, het leren leren.
• Als leerkracht stimuleer ik de wilskracht om te leren. Ik leer het kind mentale en
sociale veerkracht te ontwikkelen.
Voor onze doelgroep betekent dit passende leerstof en vooral een passende begeleiding.
Niet alleen gericht op het product, maar ook gericht op het proces van leren en op
inspanning.
Onderstaand Model van Talentontwikkeling van Jan Kuipers geeft inzicht in de manier
waarop het proces van aanleg naar succesvolle prestaties verloopt. De weg naar succes
begint met aanleg. Toch is het geen vanzelfsprekendheid dat aanleg leidt tot topprestaties.
De weg van aanleg naar succesvolle prestaties is een weg die bepaald wordt door drie
factoren:
• De kracht in jezelf: je eigen drive of wilskracht, de wil om het te willen.
• De kracht van de omgeving: deze wordt bepaald door meerdere factoren die met
elkaar samenhangen, zoals gezin, school en vrienden. Deze factoren kunnen een
positieve maar ook negatieve invloed uitoefenen op het realiseren van aanleg naar
prestaties.
• Het proces van leren: informeel, dat vanzelf gaat en formeel leren, mét strategie,
inzet, moeite en doorzetten.

9
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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. Op het inschrijfformulier voor kleuters is een vraag
hierover om in een vroeg stadium een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Ook in het
intakegesprek wordt dit besproken. Wij streven ernaar om het eerste kennismakingsgesprek
met ouders van een kleuter binnen zes weken te laten plaatsvinden.
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!

Hoofdstuk 3:

Signaleren en diagnosticeren

(Hoog)begaafde leerlingen hebben hun eigen onderwijsbehoeftes. Voor deze leerlingen
vinden wij het belangrijk dat ze blijven leren. Op school hebben we de ambitie om elke
leerling te leren het beste uit zichzelf te halen. De lat ligt daarbij hoog. We willen dat er op
onze school voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen in onderwijsinhoudelijk en
pedagogisch didactisch opzicht een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt
gerealiseerd.
De signalering en diagnose van (hoog)begaafdheid worden op onze school uitgevoerd aan
de hand van het SiDi3 protocol. Dit protocol bevat instrumenten om de
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters en de mate van een hoge begaafdheid in kaart te
brengen. We volgen dit protocol. Enerzijds om te bepalen welke kinderen in de klas in
aanmerking komen voor compacten en verrijken. Daarnaast helpt het ons om te bepalen wie
in aanmerking komt voor plaatsing in onze plusklas, de Indigogroep. ( zie H 4.7) Het protocol
helpt ons om de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte scherp te krijgen. Door het gebruik
van een signaleringsinstrument kijken we bewuster en zorgvuldig naar signalen. Door deze
gestructureerde aanpak is er sprake van een transparante aanpak en voorkomen we
willekeur.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan te signaleren of een kind
eventueel (hoog)begaafd 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 CPO’er (voorheen IB’er: intern begeleider) zijn verantwoordelijk voor het
proces van begeleiden. Zij worden ondersteund door de specialist (hoog)begaafdheid.
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3.1 Signalering
Signaleren is het verzamelen van signalen die kunnen duiden op een hoge begaafdheid. Er
zijn meerdere bronnen: de ouders, het kind, de leerkracht en toetsgegevens.
Het eerste informatiemoment is wanneer het kind bijna vier jaar wordt. Hiervoor kan het
aanmeldingsformat van het SIDI3 gebruikt worden, maar dit hoeft niet. Nieuwsgierige vragen
voor een spontaan gesprek kan ook: over wat het kind bezig houdt, waar hij/zij blij van wordt,
het favoriete speelgoed, wat vindt hij/zij leuk, buitenspelen, welke woorden kent het kind al,
etc. Het gaat er hier niet om vast te stellen of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft.
Wel om er achter te komen hoe dit kind in elkaar zit en dat een kind in een uitdagende
leeromgeving komt.
De volgende fase in het traject van signaleren is het moment waarop de leerkracht met de
ouders wil overleggen over signalen van begaafdheid.
De leerling vertoont gedrag of laat schoolresultaten zien, waarmee de indruk wordt gewekt
dat deze het gevolg zijn van mogelijk (hoog)begaafdheid. Voor de leerkracht geldt dat deze
ook af kan gaan en mag vertrouwen op de eigen intuïtie. Intuïtie is de kennis die je niet onder
woorden kunt brengen. Dit in combinatie met kennis van zaken is dit een serieus signaal.
Hierop te durven vertrouwen een teken van vakmanschap. Signaleren kan met verstand én
gevoel.
Als hulpmiddel zit in het SIDI3 protocol een vragenlijst voor leerkrachten waar kenmerken
van (hoog)begaafdheid en signalen van zorg ingevuld moeten worden. Dit kan helpen om
het beeld dat je hebt concreter te krijgen en om de leerbehoefte scherp te krijgen.
Een derde gespreksmoment is wanneer ouders zelf aan de bel trekken omdat het niet goed
gaat. Het is belangrijk om duidelijk boven tafel te krijgen wat er aan de hand is. Is er sprake
van verveling? Zijn er sociaal emotionele problemen? Verschil in gedrag op school en thuis?
Rol binnen de groep? Onderpresteren?
In een gesprek met het kind kan de leerkracht erachter komen hoe het over school en leren
denkt. Op school laten we de kinderen vanaf groep 5 dan de kindvragenlijst invullen. In het
geval van jongere kinderen vult de leerkracht de kindvragenlijst in tijdens een gesprekje.
De toetsscores van de Citotoetsen en methode-afhankelijke toetsen vinden wij belangrijk,
maar niet allesbepalend. Het koppelen van de mate van intelligentie of mogelijke
begaafdheid aan de toetsscores vinden wij te kort door de bocht. Wel helpen de toetsscores
voor de hoog presterende kinderen ons om het didactisch beheersingsniveau te bepalen en
na te gaan wat het inhoudelijk onderwijsaanbod wordt.
De fase van signaleren fungeert als een filter. Door het signaleren wordt (hoog)begaafdheid
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)
Signaleringsmethoden bij binnenkomst van de (4-jarige) 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 binnen de eerste zes weken: een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong kan zich in de eerste zes weken op school al helemaal
11
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•
•

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, werelden lichaamsverkenning, taal/denken, rekenen, zelfstandigheid, sociaal en emotioneel
functioneren en schoolbeleving. Daarnaast wordt het SIDI3 protocol in deze periode
voor het eerst ingevuld.
Signalering gedurende de eerste twee schooljaren met ons leerlingvolgsysteem en
de CITO- toetsen.
In april/mei wordt in groep 2 het SIDI3 protocol voor de desbetreffende kinderen
(nogmaals) ingevuld.

Signaleringsmethoden (hoog)begaafden (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 (hoog)begaafd 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 observatielijst ‘Onderpresteerders’ van het Cedin. Deze zit
in de klassenmap achter tabblad 12.
• 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 KANVAS (sociaal emotionele ontwikkeling);
• Het volgen van de richtlijnen beschreven in het SIDI3 protocol. In het schooljaar
2018-2019 zijn veel gesignaleerde kinderen van alle groepen ingevoerd in het SIDI3
protocol. Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we dit structureel doen in de groepen 2,
4 en 6.
3.2 Diagnostisering
Onder diagnostiek verstaan wij het verder verzamelen van gegevens om uiteindelijk een
conclusie te kunnen trekken of er een indicatie is van (hoog)begaafdheid. 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 SIDI3 protocol. Hierbij valt te denken aan de oudervragenlijst, de leerlingvragenlijst, de
signalering- en diagnoselijst door de leerkracht.
Daarnaast ook: (door)toets gegevens en overige bronnen, bijvoorbeeld extern onderzoek
door een orthopedagoog.
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3.3 Onderpresteren
Wanneer de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde 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
(Hoog)begaafde 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.
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:
13
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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
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.

Tenslotte: Het inschakelen van externe deskundigen
Het kan dat ouders hun kind willen laten onderzoeken door een extern deskundige voor een
IQ test. In het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school en in het
belang van het kind hanteren wij het volgende:
Indien een ouder zelf een psychologisch of ander onderzoek door een deskundige laat
uitvoeren, zullen we deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:
•
Het een gekwalificeerde onderzoeker betreft;
•
Hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;
•
Er sprake is van onafhankelijk advies;
•
Wij als school inbreng hebben in het bepalen van de onderzoeksvraag;
•
Wij als school mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd over de uitslag.
Wanneer ouders een extern deskundige kiezen, die niet aan deze criteria voldoet, voelt de
school zich niet verplicht om de uitkomsten van het onderzoek over te nemen.
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Hoofdstuk 4 Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding.
Intelligente en/of (hoog)begaafde leerlingen hebben hun eigen onderwijsbehoeftes. Voor
deze leerlingen vinden wij het belangrijk dat ze blijven leren. Op school hebben we de
ambitie om elke leerling te leren het beste uit zichzelf te halen. De lat ligt daarbij hoog. We
willen dat er op onze school voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen in
onderwijsinhoudelijk en pedagogisch didactisch opzicht een passend en gestructureerd
onderwijsaanbod wordt gerealiseerd.
4.1 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. In de praktijk zullen de aanpassingen ook
de meeste aandacht en tijd vergen in het proces. In een gemiddelde klas gaan
(hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde leerlingen vraagt van de leerkracht drie zaken.
In de eerste plaats moet de leerkracht in staat zijn te herkennen welke leerlingen in de groep
(hoog)begaafd 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 (hoog)begaafde leerlingen hebben een bepaalde mate van
instructie nodig. Zij hebben ook goede, zij het compacte, uitleg en hulp nodig, ook bij het
plannen van hun werk. Dit geldt ook voor het verrijkingswerk.
4.2 Kleuters en begeleiding in de groep.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een sterke leerbehoefte, hebben een
brede belangstelling en zijn in 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). De onderwijsbehoeftes (cognitief en niet-cognitief) van deze
leerlingen worden op een planmatige wijze aangeboden. In groep 1 en 2 wordt veelal
gewerkt aan de hand van thema’s. Om tot een goede inhoud van deze thema’s te komen,
wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen. Voor leerlingen in groep 1 en 2 die meer
aankunnen, wordt in de planning bewust rekening gehouden met een aanbod op maat. De
leerkracht stimuleert het leren lezen, rekenen en ontwikkeling van de fijne motoriek. In het
lokaal zijn hoeken, waarin veel met letters, woorden, teksten, hoeveelheden en getallen kan
worden gewerkt. Er wordt gewerkt met slimme spelletjes van Levelwerk en uit de Slimme
Kleuterkist. De leerlingen hebben een map met taakkaarten, waarop opdrachten staan voor
ontwikkelingsmateriaal, werkbladen en werkboekjes. Op een aftekenlijst wordt geregistreerd
welke spelletjes het kind gedaan heeft.
Op school hebben we vanaf halverwege het schooljaar een tutorsysteem, waarbij de
kinderen van groep 7 en 8 de kinderen van de onderbouw begeleiden bij het spelen van de
Slimme Spelletjes.
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Kennismuur in groep 1 / 2

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
“clownesk gedrag”, 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 (weer) 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, die het niveau van het kind overstijgen, zodat hij van tijd
tot tijd leert om op de tenen te lopen. Het jonge kind wordt zo uitgenodigd zijn comfortzone te
verlaten en de stap te zetten naar de zone van de naaste ontwikkeling.

Vygotsky
16

Beleidsplan 2019-2020 excellente en (hoog)begaafde kinderen obs Ter Borch

De begeleiding in de klas is er op gericht om durf te stimuleren en passende feedback te
geven op het leerproces. Dit is het interactieve proces tussen kind en leerkracht: Vooraf
laten vertellen wat het kind wil gaan doen, tijdens het werken of spelen vragen wat het kind
denkt en naderhand terugkijken: ‘Wat heb je gedaan?’ De vragen zijn open en de verhalen
van de kinderen worden aangevuld met observaties en/of opmerkingen van andere kinderen.
Ook het maken van fouten hoort hierbij. Alle kleuters, dus ook de slimme, zijn gebaat bij
vitamine FF en DD: falen en frustratie, durven en doorzetten!

Vygotsky

4.3 Onderwijsbehoefte en -aanbod in groep 3 t/m 8
De onderwijsbehoeftes (cognitief en niet-cognitief) van deze leerlingen worden op een
planmatige wijze aangeboden:
-Compacten en verrijken: in de klas wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de
onderwijsbehoefte van de (hoog)begaafde leerling. De klassikale instructie wordt
bijvoorbeeld zo nodig ingekort en/of gericht op de aanpak van de leerstof. Daarnaast maken
deze leerlingen zo weinig mogelijk herhalingsopdrachten. Per leerling en per vakgebied
wordt bekeken in hoeverre de basisstof verkort kan worden en welke verrijkingsstof passend
is. Het verrijkingswerk komt in de plaats van een deel van het basiswerk. Dit verrijkingswerk
is verdiepend en verbredend. Het doet bovendien een beroep op het creatief denkvermogen.
Tijdens het uitlegmoment bij de klassikale instructie, klassengesprekken, kringgesprekken en
andere klassikale activiteiten houdt de leerkracht met het type vragen rekening met deze
leerlingen (vragen van een hogere denkorde).
-Versnellen: een kind kan vervroegd doorstromen en een klas overslaan. Wij gaan hier niet
in de eerste plaats van uit. Soms blijkt de voorsprong echter dusdanig te zijn dat het zinloos
is om niet te versnellen. Hier spelen echter verschillende aspecten mee: niet alleen cognitief,
maar ook sociaal-emotioneel. Het blijft onze voorkeur om niet te versnellen, maar door
compacten en verrijken het kind voldoende uitdaging te bieden. Mocht versnelling
onontkoombaar zijn, dan maken wij gebruik van de Lijst ‘Versnellen zonder drempels’ van
het Centrum voor Begaafdheidonderzoek te Nijmegen. De beslissing voor een versnelling
wordt in het zorgoverleg besproken en er wordt zo nodig een extern deskundige
ingeschakeld.
Op obs Ter Borch is de CPO’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
(hoog)begaafde kinderen werken.
Wij hechten er grote waarde aan om als team op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen
met betrekking tot (hoog)begaafdheid. Informatie wordt door de werkgroep, de specialist
hoogbegaafdheid en/of de CPO’er aangeleverd. Het (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde leerling.
Hoe stellen we de onderwijsbehoefte van een (hoog)begaafde leerling vast?
Als leerkrachten signaleren we. Op het moment dat er een vermoeden is van
(hoog)begaafdheid gaat de CPO’er samen met de specialist (hoog)begaafdheid, de
betrokken leerkracht(en) en eventueel met de 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 is een aantal onderwijskundige maatregelen, die ook gecombineerd kunnen worden.

4.4 Leertijdverkorting, ook wel Versnellen genoemd.
(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.
• 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. Past het kind in deze groep?
18
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•
•

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 dat extra aandacht nodig heeft 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 wordt gekeken 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
(onderdelen van ) het stappenplan: 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.
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
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•

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:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

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)
Op het gebied van de motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek) moet een
kind de fijne motoriek beheersen, aangezien dit noodzakelijk is voor het 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
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/I+. De kinderen doen mee op het niveau van
groep 2 (kerndoelen)
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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.
4.5 Compacten
Compacten is het zodanig schrappen van de reguliere leerstof dat deze geschikt wordt voor
de (hoog)begaafde leerling. Daarbij worden de kerndoelen van het basisonderwijs natuurlijk
wel in het oog gehouden. Net als alle leerlingen hebben (hoog)begaafde 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 (korte) klassikale instructie!
Compacten 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 Kanvas (observatielijst van de Kanjertraining)
voor sociale competenties), SIDI3 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
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.
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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 alléén de moeilijker sommen, van het (blauwe)
opdrachtenboek de opdrachten voor de drie sterren kinderen en zij werken in het drie sterren
werkboek (= moeilijkste niveau). 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 de methode Taal en Spelling op Maat. In
deze richtlijnen staat welke opdrachten geschikt zijn voor de compacte route. Dit schema
hangt in de klas. Het komt er kortweg op neer dat de (hoog)begaafde kinderen een korte
instructie krijgen. Zij maken vervolgens de moeilijkste opdrachten.
Herhalingsstof, bijvoorbeeld naar aanleiding van een toets, mogen zij bij gebleken
beheersing, overslaan. Zij gaan vervolgens aan het werk met hun plustaak.
Bij de zaakvakken kunnen de (hoog)begaafde kinderen extra opdrachten krijgen om de les
op een hoger niveau te tillen. Dit zijn de ‘extra uitdagingen’ van Naut, Brandaan en Meander.
Wat de organisatie in de klas betreft werken alle (hoog)begaafde 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.

4.6 Verrijken groep 3 t/m 8
(hoog)Begaafde 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. Dit is leren leren én 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 methodegebonden 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.
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. Dit gebeurt op het gele aftekenformulier dat het kind vóórin de
plusmap heeft.
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
Onze methodes voor Taal, Spelling en Rekenen bieden de mogelijkheid om op niveau te
werken. Voor Taal (op Maat) en Spelling (op Maat) zijn er de pluswerkboeken. Voor de
rekenmethode Pluspunt zijn er de drie-sterren werkboeken en de moeilijker werkboekjes
Pluspunters. Daarnaast geven onze methodes compactprogramma’s aan, die wij gebruiken,
zoals hierboven beschreven. De desbetreffende kinderen weten wat ze wel en niet hoeven te
doen van de aangeboden lessen.
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Als extra verrijkingsstof voor rekenen hebben we 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.
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 (hoog)begaafd 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 (hoog)begaafde leerlingen ook een plaats in het ADIM
(Activerende Directe Instructie Model ) model. Zij krijgen verkorte instructie. Zie het
instructiemodel op de volgende bladzijde.
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 (hoog)begaafde 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
(hoog)begaafde 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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Hierboven het (ADIM/IGDI) instructie plusmodel. Aan de linkerkant de instructie en
zelfstandige werktijd van de plusleerlingen/plusgroepjes.

4.7 De Indigogroep.
Vanaf schooljaar 2018-2019 stelt Stichting Baasis als pilot minimaal een dag per week
formatie beschikbaar om (hoog)begaafde kinderen extra te begeleiden. Dit biedt ons de
mogelijkheid om (hoog)begaafde kinderen, die extra aandacht nodig hebben nog specifieker
te begeleiden. Het gaat om kinderen die meer nodig hebben dan alleen compacten en
verrijken. Het gaat om kinderen met een hulpvraag op een specifiek gebied, die meer
samenwerking met gelijkgestemden (maatjes/peers) nodig hebben. Voorbeelden van een
hulpvraag kunnen zijn: leren omgaan met tegenslagen, leren omgaan met discipline, leren
omgaan met doorzetten en leren omgaan met de angst om fouten te maken. Ook kan de
hulpvraag op sociaal emotioneel gebied liggen, of een risico op onderpresteren.
Deze leerlingen dienen te voldoen aan meerdere leereigenschappen passend bij
(hoog)begaafde kinderen. Wij volgen hiermee het beleid van Stichting Baasis. Dit beleid is
vastgelegd in het protocol: ‘Wie mag er naar de bovenschoolse plusklas?’
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Toelating:
Op onze school is een Plaatsingscommissie samengesteld die gaat bepalen welke kinderen
hiervoor in aanmerking komen. Deze commissie bestaat uit de schoolleiding, onze CPO’ers
en de specialist hoogbegaafdheid.
Als hulpmiddel gebruiken wij het SIDI3 protocol, een signalerings- en diagnose instrument
om de hulpvraag van deze kinderen duidelijk te krijgen. Een diagnose als hoogbegaafdheid
is niet altijd nodig. Sterker nog, het kan best zo zijn dat een (gediagnosticeerd) hoogbegaafd
kind dat een harmonieus profiel heeft, goede samenwerking heeft met maatjes in zijn klas,
genoeg uitdaging heeft en lekker in zijn/haar vel zit, niet in de aparte setting geplaatst wordt.
Bij dit kind is namelijk geen sprake van een hulpvraag, die extra zorg behoeft. Onder Zorg
vallen alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden en
niveaus.
Organisatie:
Deze kinderen worden één uur of dagdeel per week samengebracht in een aparte setting, de
Indigogroep.
De lessen worden gegeven door de specialist (hoog)begaafdheid.
De eigen groepsleerkracht blijft het aanspreekpunt voor ouders. De plusleerkracht houdt de
groepsleerkracht regelmatig op de hoogte over de voortgang van het kind in de Indigogroep.
De lessen:
Er wordt bekeken wat het (hoog)begaafde kind nog meer nodig heeft om tot bloei te komen.
Bijvoorbeeld het ontwikkelen van de executieve functies als concentratie, zelfbeheersing,
flexibiliteit, doorzettingsvermogen, netheid, planning en zelfstandigheid. De lessen of
leeractiviteiten leveren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van één of een combinatie
van deze doelen. Over alle leerjaren wordt aan bovenstaande doelen en vaardigheden
gewerkt. De opbouw zit hem meer in de complexiteit van de inhouden en de activiteiten (die
worden moeilijker en abstracter) en in de mate van sturing door de leerling zelf: de leerling
wordt steeds meer zelf bewust en vervolgens verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
De rol van de plusleerkracht is dan ook vooral coachend.
De leeractiviteiten zijn zeer divers. Te denken valt aan inhoudelijke projecten, filosoferen,
presentaties, raadsels oplossen, praktische en creatieve denk- en doe-opdrachten. Ook
doen de kinderen van de Indigogroep mee aan wedstrijden zoals de Beverwedstrijd en de
Kangoeroewedstrijd. Ook kunnen de lessen aansluiten bij georganiseerde activiteiten, zoals
de Junioracademie van de RUG. Als methodes gebruiken we het Vooruitwerklab van Els
Schrover, Het Ideeëntoestel van David van der Kooij en Anouk Wissink en de map Pienter
van Eduforce.
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4.8 de Piramide van zorg:
80 tot 90% van alle intelligente en (hoog)begaafde kinderen past binnen het
basisarrangement in de klas.
5 – 10 % van de (hoog) begaafde kinderen hebben hulpbehoevende zorg nodig en gaan
naar de Indigogroep.
Wanneer er sprake is van complexe zorg ( 1 – 5% van alle (hoog)begaafde kinderen) en de
problematiek zwaarder wordt, wordt binnen het Samenwerkingsverband, externe deskundige
hulp ingeschakeld. Te denken valt aan een orthopedagoog, psycholoog of een andere extern
deskundige. Deze zware vorm van zorg leidt tot een langere periode van externe
begeleiding. Ook jeugdzorg speelt hierbij mogelijk een rol. Bij deze categorie kinderen lopen
wij tegen de grenzen van onze mogelijkheden als school aan. Per kind en/of situatie wordt
per leerling bekeken wat het beste voor hem/haar is, in samenspraak met Baasis Zorg
Team.
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Tot slot nog dit:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

(Hoog)begaafde leerlingen doen mee met de introductie van nieuwe elementen in de
leerstof;
(Hoog)begaafde leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof en nauwelijks of
geen behoefte aan herhalingsstof;
(Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend
karakter;
(Hoog)begaafde leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsgebeuren;
De (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde kind moet ook leren
doorzetten.
We zien het grote belang van het ontwikkelen van de Executieve Functies juist ook bij
(hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde 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 (hoog)begaafde leerlingen vraagt
tijd en geld en met name goede wil. Wij schaffen al meerdere jaren goed en
uitdagend materiaal aan. Daarnaast blijven we de komende jaren ook extra tijd
besteden aan scholing van ons hele team.
Buiten de klas willen we rustige werkplekken creëren waar opdrachten uitgewerkt
kunnen werken.
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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 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
Sidi3 protocol: signalering hoogbegaafdheid – Eduforce
Jan Kuipers en Alja de Bruin-de Boer
Kei in Hoogbegaafdheid - Het praktijkboek voor de leerkracht - Jan Kuipers
Eduforce 2018
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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 (hoog)begaafdheid, juni ‘19
1-2

Slimme kleuterkisten
Levelspel box 1
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
Powerpuzzel (4 stuks)
Vormenrij Educo (visuele analyse)

3

Woordenschat fase 2 van Kinnheim
Taalmeesters deel 1 (Stenvert)
Rekentijger 3a en 3b
Roadblock (logica en ruimtelijk inzicht)
Mini leeskrakers (Schoolsupport)
Nikitin 2 uniblokken
Kien
Spelletjes: Trucky 3, anti-virus, temple connection,
penguin on ice, butterflies, temple trap, Colour
code, IQ candy, IQ focus, IQ XOXO, IQ twist.
Geoblokken en building blocs
Werkboekje De Breintrein (Kinheim) deel 2
Lees aardig 3 en 4 (Kinheim), werkboek voor
praktisch en begrijpend lezen
Denken over taal (Eduforce)
Werkgids Zo in de Zoo (Kinheim)
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Prik en Co (studievaardigheden)
Rekenkundig
4

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

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
Junior Bosatlas: werkatlas Nederland
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Blokboek Natuur 5 + antwoorden
Werkgids riddertijd (Kinheim)
Werkgids journalistiek
Werkboek Escher (Doorzetters)
Bolleboos Reis om de wereld in 80 dagen
Prik en Ko: leren zoeken in taal en informatie
Rekenkundig
De zelfstandige leergids
6

Werkgids journalistiek + handleiding
Nikitin 5 geoblokken
Sterrenwerk Engels, deel 4, 5 en 6
leeskrakers 2, kopieermap
Breinkrakers, kopieermap en ‘Tips en Uitleg’
Superdenkwerk deel 2
Pluspunters
Kien
Real Life Rekenen : Sport / Maatschappij/Science
Blokboek Natuur 6 (Kinheim) + antwoorden
Blok wereld (Kinheim)
Werkboek Walt Disney
Werkboek Peter de Grote
Cryptologisch (Kinheim) (taalvaardigheid)
Lesboek Hero’s journey (verhaal schrijven)
Lesboek VOC
Lesboek Gouden Eeuw

7

Sterrenwerk natuur en wetenschap
Kapla: 4 voorbeeldboeken
Informatieve boeken over uitvinders
Sterrenwerk techniek
Sterrenwerk reeksen en patronen deel 1 (rekenen)
Topklassers Spaans / Frans / Italiaans / Duits
Veel spelletjes van Quiz it junior
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Pluspunters
Kien
Real Life Rekenen Sport en Exact
Blokboek natuur 7 (Kinheim)
Blokboek Geschiedenis (Kinheim)
Werkboek beeldhouwkunst
Super detective denkwerk deel 2
(informatieverwerking)
Werkboek Egypte
Werkboek Zweden
8

Khet ( soort schaakspel met laserstralen)
Sterrenwerk natuur en wetenschap
Kapla 4 voorbeeldboeken
Informatieve boeken over uitvinders
Sterrenwerk techniek
Sterrenwerk reeksen en patronen deel 2 (rekenen)
Veel spelletjes van Quiz it junior
Topklassers Spaans / Frans / Italiaans / Duits
Pluspunters
Kien
Real Life Rekenen Sport en Maatschappij
Plusboek Nieuwsrekenen van Nieuwsbegrip
De Reis om de Wereld deel 1 (Bolleboos-rekenen)
De Reis om de Wereld deel 2 (Bolleboos-rekenen)
Logische breinbrekers
Praatkaarten: filosoferen met kinderen
Leren Leren. Werkboek Minka Dumont.
Blokboek Natuur 8 (Kinheim)
Blokboek Historische verhalen (Kinheim)
Blokboek Geschiedenis van republiek tot koninkrijk
Blokboek Wereld (Kinheim)
Werkboek Verenigde Staten
Denkwerk deel 4. Bekadidact. Informatieverwerking.
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Lesboek WO2
Taalmix groep 8
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 schoolserver staat meer materiaal,
bijvoorbeeld de rekenopdrachten van de Kangoeroewedstrijd, webpaden, tiptiles,
piekerpaden, etc. en diverse projecten.
• Op de gele aftekenlijst houdt het kind bij wat het voor extra werk heeft gedaan. Deze
lijst zit voorin de multomap van het kind. Deze lijst gaat mee naar de volgende
leerkracht, zodat er overzicht is wat het kind aan pluswerk heeft gedaan.
• In elke gang is een kast voor materiaal voor meerbegaafde kinderen per bouw. Hier
mogen alléén leerkrachten materiaal uithalen en weer terugleggen!
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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 2019- 2020
Periode:
2019

2020

Materiaal:
Aanvullend spelmateriaal
(Per jaargroep)
Nieuwe werkboekjes
Abonnement “Vooruit”
Diversen

Uitgaven:
€ 700,00

Subtotaal:
Aanvullend spelmateriaal
(Per jaargroep)
Nieuwe werkboekjes
Abonnement “Vooruit”
Diversen
Subtotaal:
Totaal:

€ 1500,00
€ 700,00

€ 600,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 600,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 1500,00
€ 3000,00
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