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Inleiding 
 
In 1990 startte op basisschool Sinte Maerte, op initiatief van het toenmalige bestuur, het project 

Zorgverbreding. Het doel hiervan was om de leerkrachten vaardiger te maken in het omgaan met 

verschillen tussen leerlingen. Er werd een zorgplan opgesteld met als voornaamste doel de uitval van 
leerlingen tegen te gaan. Dit werd en wordt nog steeds als volgt vertaald in de visie van de school:  

 Ieder kind mag zijn wie hij/zij is. 
 Ieder kind heeft het recht zich naar eigen kunnen te ontplooien. 

 Ieder kind krijgt de kans om zoveel waar mogelijk zijn/haar talenten te ontwikkelen. 

 De school ziet (hoog)begaafden als leerlingen die recht hebben op zorg. 
 

Als doelen stelden we ons: 
1. Ons onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsaspecten van leerlingen. Dat is omgaan met 

verschillen om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Omgaan met 

verschillen houdt voor onze school in: afstemmen van instructie, inhoud en niveau van de 
leerstof, het zelfstandig leren, het managen van het leren en een goed pedagogisch klimaat, 

motivatie om te willen leren.  
2. Het op adequate wijze begeleiden van leerlingen met leer-, ontwikkelings- en 

gedragsproblemen. 
 

Vanaf het begin heeft onze school zich ingezet om de (hoog)begaafde leerling hierin mee te nemen. 

In de jaren daarna deed WSNS haar intrede in het basisonderwijs. WSNS was er vooral op gericht om 
het aantal leerlingen, dat verwezen werd naar het speciaal onderwijs, terug te dringen. Onze school 

heeft de zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en de (hoog)begaafde leerlingen 
vastgelegd in de zorgstructuur van de school middels een protocol, wat inmiddels vertaald is in dit 

beleidsplan (hoog)begaafdheid. Het maakt onderdeel uit van het continuüm van zorg van onze school.  

We hebben er als school bewust voor gekozen om de term ‘(hoog)begaafdheid’ te hanteren. Deze 
term vinden wij het meest geschikt om aan te geven voor wie dit beleidsplan geldt.  

   
Van (hoog)begaafde leerlingen wordt verwacht dat ze goed en snel kunnen leren en dat er in hun 

schoolcarrière weinig tot geen problemen zullen optreden. Dat geldt echter maar voor een deel van de 
(hoog)begaafde leerlingen. Niet elke (hoog)begaafde leerling komt op school goed uit de verf. Wij 

merken, dat als deze leerlingen te weinig op hun eigen niveau worden aangesproken, dit tot gevolg 

kan hebben dat de leerling zijn motivatie om te leren verliest en zich niet langer inspant bij het 
uitvoeren van taken. Dit kan onderpresteren tot gevolg hebben. 

 
Er kunnen zich helaas nog meer problemen ontwikkelen. Doordat de leerling te weinig te doen heeft 

en zich onvoldoende hoeft in te spannen, kan het ook gebeuren dat er verveling optreedt. Dit kan 

vervolgens weer leiden tot allerlei vormen van probleemgedrag. De leerling gaat andere leerlingen van 
hun werk afhouden of vraagt overdreven veel aandacht van de leerkracht. Verder komen 

perfectionisme en faalangst veel voor onder (hoog)begaafde leerlingen. De leerling heeft onvoldoende 
geleerd hoe het is om fouten te maken en stelt onder andere daardoor hoge eisen aan zichzelf. 

Daarnaast kan het zijn dat deze leerling zich geen effectieve werk- en leerstrategieën heeft eigen 
gemaakt. Het kan dan voorkomen dat bepaalde taken geweigerd worden omdat de leerling bang is 

dat hij iets niet direct goed zal doen. Het kan gebeuren dat de leerling een taak bewust op een laag 

niveau uitvoert. Ook in sociaal opzicht kunnen (hoog)begaafde leerlingen in de problemen komen. 
(Hoog)begaafde leerlingen zijn op het sociale vlak vaak rijper dan hun leeftijdgenoten. Doordat ze 

andere verwachtingen ten aanzien van relaties hebben en andere interesses, krijgt de leerling geen 
aansluiting bij leeftijdsgenoten. Hierdoor kan de leerling sociaal geïsoleerd raken. 

 

Wij vinden het erg belangrijk dat deze leerlingen zo snel mogelijk gesignaleerd worden zodat deze 
problemen zoveel mogelijk voorkomen en opgelost kunnen worden. Vandaar dat wij als school een 

beleidsplan over (hoog)begaafdheid hebben geschreven. Het vraagt in de praktijk veel meer 
inspanningen van alle betrokkenen om er samen voor te zorgen dat het weer goed gaat met een 

leerling dan wanneer vroegtijdig wordt bijgestuurd. Een goede begeleiding van (hoog)begaafde 

leerlingen is alleen te bereiken met een gedegen proces voor signalering en diagnostiek. En daarin 
voorziet onze school met dit beleidsplan. 
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1. Uitgangspunten 
 

 

1.1 Visie van de school 

 Ieder kind mag zijn wie hij/zij is. 
 Ieder kind heeft het recht zich naar eigen kunnen te ontplooien. 

 Ieder kind krijgt de kans om zoveel waar mogelijk zijn/haar talenten te ontwikkelen. 
 De school ziet (hoog)begaafden als leerlingen die recht hebben op zorg.  

 

 
1.2 Doel van het beleidsplan  

Dit beleidsplan voorziet in een behoefte aan kennis en kunde over (hoog)begaafdheid, die binnen het 
onderwijs op onze school is ontstaan. Door middel van dit beleidsplan geven we leerkrachten van 

onze school handreikingen om de (hoog)begaafde leerling en zijn ouders zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden.  
Dit doen we op twee manieren: 

1. Zo vroeg mogelijk kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de school signaleren.  
2. Inspelen op de behoeften van een (hoog)begaafd kind.  

Dat houdt in: 
o Signaleren en diagnosticeren van de leerling. 

o Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding. 

 
 

1.3 Kenmerken (hoog)begaafdheid 
Hoogbegaafdheid kenmerkt zich door een samengaan van de volgende drie gebieden: 

1. Een hoge intelligentie (IQ van 130 of hoger). 

2. Een grote creativiteit. 
3. Een sterke motivatie. 

Voor kenmerken van deze drie gebieden wordt verwezen naar paragraaf 2.5. 
 

Mönks (1995) heeft in aansluiting op het ‘drie-ringenmodel’ van Renzulli een drietal factoren 
onderscheiden die van invloed zijn op het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Deze factoren 

hebben betrekking op de positieve invloed vanuit de omgeving van de leerling: 

o Gezin 
o School 

o Vrienden/leeftijdgenoten  
Hieruit is het ‘triadisch interdependentiemodel’ ontstaan. 

 

 
 
Omschrijving volgens Mönks: “Hoogbegaafdheid komt tot stand door een interactie tussen de drie 

persoonlijkheidskenmerken, hoge intellectuele capaciteiten, creativiteit en volharding. Deze 
persoonlijkheidskenmerken hebben voor een goede ontwikkeling een begrijpende en ondersteunende 

sociale omgeving (gezin, school en vrienden/leeftijdgenoten) nodig. Met andere woorden: een positief 
samenspel van de zes genoemde factoren is min of meer voorwaardelijk voor het manifest worden 

van hoogbegaafdheid.” 
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Op onze school staat het model van Heller (1992) als voorbeeld. Het model van Heller geeft 
duidelijker dan het model van Mönks het verschil aan tussen capaciteiten en prestaties. Naast 

cognitieve capaciteiten worden ook andere capaciteiten genoemd, zoals sociale competentie, 
praktische intelligentie en muzikaliteit. Creativiteit is zowel bij Mönks als bij Heller een voorwaarde 
voor hoogbegaafdheid, terwijl Heller aangeeft dat Motivatie van invloed is op het presteren, net als 

‘omgaan met stress’, ‘leer- en werkstrategieën’ en ‘faalangst’. Het voordeel van het model van Heller 
is dat duidelijk wordt dat het gedrag dat wordt waargenomen geen weerslag is van de capaciteiten 

alléén, maar een gevolg van de combinatie van Talent, Persoonlijkheid en Omgeving. Zo kan 

verklaard worden dat een leerling met hoge intellectuele capaciteiten soms laag presteert op school, 
omdat zij of hij bijvoorbeeld te weinig gemotiveerd is of omdat hij of zij faalangstig is, maar het 

verklaart ook dat een sociaal competente leerling soms problemen ondervindt in sociale relaties.  
(Bron: VersnellingsWenselijkheidsLijst CBO-KUN Nijmegen) 

 
 

 
 
 

1.4 Meervoudige Intelligentie 

 
1.4.1 Wat is Meervoudige Intelligentie? 

Begin jaren tachtig ontwikkelde de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zijn theorie van de 
meervoudige intelligentie. Intelligentie is voor hem de bekwaamheid om problemen op te lossen of 

om iets bestaands aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op 
verschillende manieren te doen. Dat komt door de wijze waarop zij gebruik maken van een reeks 

verschillende intelligenties. Die zijn voor iedere persoon even uniek als een vingerafdruk. De mate 

waarin ze onderling in sterkte, mogelijkheden en samenwerking variëren, verschilt van mens tot 
mens.  

Anders gezegd, ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties. 
Elke intelligentie kan aan sterkte winnen, zij het niet ongelimiteerd. Intelligenties zijn dus tot op 

zekere hoogte ontwikkelbaar.  

 
De visie van onze school sluit aan bij de uitgangspunten van meervoudige intelligentie, immers ieder 

kind heeft het recht zich te ontplooien naar eigen kunnen en ieder kind heeft het recht tot het 
ontwikkelen van zijn of haar eigen talenten.  

 
Howard Gardner heeft op dit moment 9 intelligenties benoemd. Hieronder volgt per intelligentie een 

beknopte beschrijving. 

 
1. Verbaal-linguistische intelligentie (woordknap) 
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Het vermogen om zowel gesproken als geschreven taal te begrijpen. Een voorkeur voor lezen, 
praten, schrijven, kruiswoordpuzzels, verhalen, gedichten, grappen, discussiëren. 

 

2. Logisch-mathematische intelligentie (rekenknap) 
Het vermogen om getallen en symbolen mentaal te manipuleren en om abstracte begrippen te 

hanteren en te creëren. Voorkeur voor rekenen, begroten, redeneren, experimenteren, logica, 
jaartallen.  

 

3. Visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap) 
Het vermogen om ruimtelijke vormen en beelden waar te nemen en te reproduceren, om deze 

beelden mentaal te manipuleren en om nieuwe mentale beelden te creëren. Voorkeur voor 
tekenen, knutselen, legpuzzels, ontwerpen, schetsen, inrichten, architectuur, fotografie, 

navigeren, schema’s.  
 

4. Muzische-ritmische intelligentie (muziekknap) 

Het vermogen om betekenis te ontlenen aan muzikale patronen, klanken en ritmes. Deze 
kunnen creëren en reproduceren. Voorkeur voor componeren, ritme en melodie, muziek lezen, 

maken of beluisteren, neuriën, zingen, fluiten, rappen. 
 

5. Lichamelijke-kinesthetische intelligentie (bewegingsknap) 

Het vermogen om het eigen lichaam te gebruiken en te controleren. Het beheersen van de 
kleine motoriek, nodig voor het manipuleren van kleine objecten, als van ‘totale’ bewegingen, 

zoals bijvoorbeeld bij dans. Voorkeur voor gymnastiek, sporten, bewegen, dansen, 
choreografie, acteren, mime, lichaamstaal, jongleren, handvaardigheid en knutselen. 

 
6. Intrapersonale intelligentie (zelfknap) 

Het vermogen tot zelfreflectie en het bewustzijn van de eigen innerlijke wereld. Het vermogen 

om eigen gevoelens te onderscheiden en te zien als drijfveer voor het eigen handelen. 
Voorkeur voor zelfonderzoek, zelfkennis, dagboek bijhouden, fantaseren, dromen, filosofisch, 

in contact treden met jezelf.  
 

7. Interpersoonlijke intelligentie (mensenknap) 

Het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende individuen en hun stemmingen, 
motieven en temperament. En om met andere individuen te communiceren. Voorkeur voor 

vrienden, feestjes, leiden en organiseren, teamplayer, interactie, communiceren, 
samenwerken, zorgen, conflicten oplossen, in gezichtspunten van anderen verplaatsen.  

 

8. Natuurgerichte intelligentie (natuurknap)  
Het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende verschijnselen en deze tot op 

detail kunnen classificeren. Voorkeur voor analyseren van overeenkomsten en verschillen, 
milieu, flora en fauna, natuurlijke fenomenen, natuurbescherming, ecologisch bewustzijn.  

 
9. Existentiële intelligentie  

Deze negende intelligentie is er pas bijgekomen en wordt nog niet altijd genoemd in de reeks 

van intelligenties. De existentiële intelligentie heeft te maken met de kosmos, maar ook met 
de zin van het leven. Filosofen en spirituele leiders zouden deze intelligentie kunnen bezitten 

en mensen met belangstelling voor religie.  
 

1.4.2 Meervoudige intelligentie in ons onderwijs 

Op onze school vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij wat de kinderen motiveert, waar ze 
plezier in hebben. Door te werken met Meervoudige Intelligentie kunnen we erachter komen welke 

manier van lesgeven aansluit bij het kind. Tevens kunnen minder sterk ontwikkelde intelligenties 
verder ontwikkeld worden door hier op een verantwoorde manier aandacht aan te geven binnen ons 

lesprogramma. Op dit moment wordt er op onze school gezocht naar een manier van werken met 
Meervoudige Intelligentie in de Plusklas. Vanaf groep 5 maken de kinderen bij aanvang van de 

Plusklas een eenvoudige test voor Meervoudige Intelligentie. Hieruit ontstaat een profiel van de hele 

groep. Meervoudige Intelligentie wordt dan gezien als manier om aan te sluiten bij de interesses van 
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de kinderen en om te kijken welke intelligenties meer ontwikkeld kunnen worden, zodat de kinderen 
meer in evenwicht komen.  

Was ooit de vraag: hoe knap is dit kind? De vraag is nu: hoe is dit kind knap? 
Op het gebied van Meervoudige Intelligentie ligt nog een ontwikkeling voor onze school voor in de 
toekomst.   

 
In bijlage 1 wordt een lege MI test als wordbestand toegevoegd. Dit is echter een bestaand 

excelbestand, wat digitaal ingevuld kan worden. Dit bestand staat in de map SinteMaerte_INOS_team-

onderwijs-zorg-(hoog)Begaafdheid. De scores worden dan automatisch berekend. De bijlage is 
toegevoegd ter kennisgeving. In deze test is de existentiële intelligentie nog niet toegevoegd. Er is 

een korte interpretatie van de scores toegevoegd.  
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2. Over welke kinderen spreken we? 
 
 

In de theorie over (hoog)begaafdheid worden 4 typen (hoog)begaafde kinderen onderscheiden. Om 
te komen tot een eerste signalering van begaafde kinderen is het nodig om te letten op specifieke 

kenmerken van kinderen. Op onze school maken wij ook gebruik van deze lijst met kenmerken. Als 

een leerkracht een leerling schriftelijk voordraagt, moeten deze kenmerken uit deze schriftelijke 
observaties van de leerkracht blijken (zie hoofdstuk 3) . 

 
 

2.1 Begaafden zonder problemen (harmonieuze ontwikkeling hoog begaafd) 

a. Snel van begrip 
b. Adequaat woordgebruik 

c. Grote parate kennis 

d. Productieve denkers 
e. Creatieve oplossingsstrategieën 

f. Groot gevoel voor rechtvaardigheid 
g. Grote interesse 

h. Hoog leertempo 

i. Erg goed geheugen 
j. Hoge LVS-scores 

 
 

2.2 Begaafden met werkhoudingproblemen en onderpresteren  
a. Leerling voelt zich niet aangesproken door de onderwijsstijl 

b. Leerling verliest motivatie 

c. Zijn/worden inactief 
d. Signalen worden niet begrepen 

e. Negatief zelfbeeld en gedragsproblemen 
 

 
2.3 Begaafden met sociaal emotionele problemen hoog intelligent 

a. Andere interesses 
b. Andere gedragsnormen 

c. Voelt zich niet erkend 
d. Kind neemt de groepscode niet aan  ruzie in de groep 

e. Kind neemt de groepscode wel aan  ruzie in/met zichzelf 

f. Code-hopping tussen wel en niet aannemen van de groepscode 

g. Vragen eigenlijk om het aanpassen van ons onderwijssysteem  
 

 

2.4 Begaafden met leerproblemen 
a. Dyslexie 

b. Problemen met begrijpend lezen (dyslexie) 
c. Kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum  

 
 

2.5 Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen 

(naar Attent op Talent) 
 

2.5.1 Signalen van een hoge intelligentie: 
o Is leergierig, wat blijkt uit een brede en /of diepgaande interesse. 

o Begrijpt veel dingen snel (met weinig uitleg) en goed. 

o Heeft snel regels en principes, overeenkomsten en verschillen door. 
o Heeft een scherpzinnig oordeelsvermogen en weet veel uit boeken en films te halen. 

o Leert gemakkelijk, kan soms leerstappen overslaan. 
o Heeft weinig herhaling nodig en leert van eigen fouten. 
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o Past kennis in nieuwe situaties toe. 
o Heeft een hekel aan routinematig werk en herhalingsopdrachten. 

o Heeft een ruime woordenschat. 

o Heeft een goed geheugen. 
o Niet zozeer reproductieve maar vooral productieve denkers 

o Geestelijk vroegrijp 
o Snel van begrip 

o Snelle verwerkers van leerstof 

o Snelle probleem-analyseerders  
o Kunnen grote denksprongen maken 

o Groot rechtvaardigheidsgevoel (valt eigenlijk onder geen enkele categorie van Renzulli) 
 

2.5.2 Signalen van creatief denken 
o Neemt op een scherpzinnige manier waar. 

o Toont aan over een brede belangstelling te beschikken, kan over veel dingen meepraten. 

o Staat kritisch tegenover beweringen. 
o Wil alles weten en is volhardend in het doorvragen, stelt waarom- vragen.  

o Ziet verbanden die de meeste kinderen niet zien. 
o Wordt geboeid door complexe opgaven. 

o Heeft een apart gevoel voor humor. 

o Is geboeid door moeilijke en/of ongewone onderwerpen. 
o Stelt vragen die dieper of verder gaan dan de gewone lesstof, zoekt zelf informatie op. 

o Houdt van filosofische en diepgaande gesprekken. 
o Origineel in het maken van plannen 

o Vindingrijk in het achterhalen van oplossingsmethoden 
o Goed in oplossen van problemen en vragen die flexibiliteit en inventiviteit vereisen 

o In hun element als thematisch gewerkt kan worden 

o Bereid risico’s te nemen 
o Goede uiteenlopende denkers 

o Kinderen die ook intuïtief denken 
o Goede opmerkingsgave bezitten 

 

2.5.3 Signalen van taakgerichtheid  
o Zet zich in om een bepaald ideaal na te streven. 

o Heeft interesse voor de uitleg en de oplossingswijze van een probleem. 
o Begint regelmatig uit eigen interesse aan een taak of probleem en werkt dan intensief en met 

goed resultaat. 

o Zet zich in om een goed resultaat te halen. 
o Kan lang en geconcentreerd aan een taak blijven werken. 

o Luistert aandachtig als de leerkracht iets uitlegt of voordoet. 
o Werkt geconcentreerd aan een opdracht. 

o Is altijd bezig en verveelt zich niet. 
o Toont doorzettingsvermogen. 

o Nieuwsgierig 

o Voorkeur hebben voor zelfstandig studeren 
o Intrinsiek gemotiveerd; leren niet zozeer voor ‘beloningen’ 

o Volharding bezitten en streven naar perfectie 
o Bereid moeilijke taken op te pakken 

o Levert verzorgd werk af 

o Staat kritisch ten opzichte van het geleverde werk 
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2.6  Intelligent en (hoog)begaafd 

Het is belangrijk om te letten op het verschil tussen intelligent en (hoog)begaafd. Intelligente kinderen 

zijn intelligent op een specifiek gebied. (hoog)Begaafde kinderen zijn breed intelligent, dat wil zeggen 
dat ze zich op alle gebieden evenwichtig hebben ontwikkeld. Onze school heeft beide ‘typen’ 

leerlingen in de Plusklas. Door middel van een goede observatie en een goed aanbod van inhoudelijke 
leerstof, zorgen we ervoor dat deze leerlingen goed samen kunnen werken en tot hun recht komen in 

de Plusklas. Het is erg belangrijk dat leerkrachten competenties ontwikkelen om dit onderscheid te 

kunnen maken. 
 

Intelligent (specifiek) (Hoog)begaafd (breed) 

Beantwoordt de vragen Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt 
stellingen 

Presteert bovengemiddeld in de klas Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld of 

benedengemiddeld presteren 

Hoort bij de top van de groep Vaak een groep van 1 achter de anderen 

Luistert met interesse Laat sterke gevoelens en opinies zien 

Leert gemakkelijk Weet het vaak al 

6-8 herhalingen nodig voor meesterschap Meesterschap na 1-2 repetities 

Begrijpt ideeën Ontwikkelt en bewerkt ideeën 

Geniet van leeftijdgenoten Prefereert vaak ouder gezelschap 

Begrijpt de bedoeling of betekenis Onderzoekt de toepassingen 

Maakt zijn werk af Start projecten 

Kopieert nauwkeurig Creëert nieuwe projecten 

Houdt van school Geniet van leren 

Is tevreden over eigen leren/kunnen Is hoogst zelfkritisch 

Technicus Uitvinder 

Kent de antwoorden Heeft altijd vragen 

Is ervaren in het van buiten leren Is een groot gisser (probeert af te leiden uit de 

context) 

Is geïnteresseerd in objecten Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker 

Is gefocust en oplettend in de klas Is diep mentaal en fysiek betrokken, soms 

afwezig hierdoor, wegdromend 

Houdt van simpele logica Drijft op complexiteit 

Houdt van woorden Gebruikt vaak ongewoon complex vocabulaire 

Heeft goede ideeën Heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde 

ideeën 

Werkt hard Hangt wat rond en probeert uit/ test uit 
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3. Signalering  
 
 

3.1 Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (Drent, S & Gerven, van E., 2008) 

Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een interactief instrument voor basisscholen voor 
de identificatie en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 

Het protocol bestaat uit vier modules. Elke module is een aparte stap in het traject van leerlingenzorg. 

Zowel ouders, leerkrachten als IB-ers of RT-ers kunnen binnen deze modules verschillende taken 
uitvoeren.  

Na iedere uitgevoerde module geeft het protocol een beslissing over het vervolgtraject. De leerkracht 
kan hierbij aangeven of hij het wel of niet eens is met dit voorstel.  

In bijlage 2 is een beknopte handleiding te vinden over het werken met het Digitaal 

handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Op de website www.dhh-po.nl is een demonstratie te vinden 
over het werken met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid.  

 
 

3.2 Schema signalering  
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vroegtijdige signalering van leerlingen uit groep 1-2 

en de signalering van leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Bij kleuters spreekt men namelijk nog 

niet van (hoog)begaafdheid, maar van een ontwikkelingsvoorsprong. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
De omgevingsfactoren zijn van groot belang. Zowel de ouders als de school en de leerkracht spelen 

een belangrijke rol bij de afstemming en het volgen van de kinderen. De signalering dient dus door de 
leerkracht in samenwerking met de ouders gedaan te worden. 

 

 
3.3 Groep 1 – 2 

Signalering door leerkracht en ouders 
o Intakegesprek met de ouders bij aanmelding op school. 

o Observaties, bijhouden logboek en invullen KIJK door de leerkracht. 

o Herkennen van onderpresteren door middel van gesprekken met ouders.  
o Bespreken tijdens de leerlingbespreking, in het intern zorgteam. 

Signalering 

Diagnostiek 

Leerlingbegeleiding 

 

Evaluatie 

http://www.dhh-po.nl/
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o Ik-tekening door leerkracht of IB-er / RT-er.  
o Afnemen zelfbeeldvragenlijst door leerkracht en een gesprek daarover met de leerling. De 

zelfbeeldvragenlijst is te vinden in het RT-lokaal, in de map ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ 

en te kopiëren.  
o Invullen van de module Signalering van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid van 

S. Drent en E. van Gerven (2008), door ouders en leerkracht. Als deze signalering is afgerond, 
worden de conclusies en grafieken door de leerkracht in het digitaal leerlingdossier 

opgeslagen.  

Dit alles zou een goed beeld over de capaciteiten van de leerling moeten geven. Aan de hand van de 
verkregen gegevens beslist de leerkracht, eventueel in samenspraak met ouders en IB-er of RT-er, 

over het vervolgtraject. De mogelijkheden voor het vervolgtraject staan in de volgende hoofdstukken 
beschreven. 

 
 

3.4 Groep 3 – 8  

Signalering door leerkracht en ouders 
o Gesprek met ouders. 

o Gegevens LVS van de vorige jaren (onder andere Viseon). 
o Onderpresteerders herkennen via de signalering en het LVS en een checklijst (zie bijlage 3). 

Letten op veranderingen! 

o Bespreken tijdens de leerlingbespreking, in het intern zorgteam. 
o Ik-tekening of woordweb door leerkracht of IB-er / RT-er. 

o Afnemen zelfbeeldvragenlijst door leerkracht en een gesprek daarover met de leerling. De 
zelfbeeldvragenlijst is te vinden in het RT-lokaal, in de map ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ 

en te kopiëren.  
o Invullen van de module Signalering van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid van 

S. Drent en E. van Gerven (2008), door ouders en leerkracht. Als deze signalering is afgerond, 

worden de conclusies en grafieken door de leerkracht in het digitaal leerlingdossier 
opgeslagen.  

Dit alles zou een goed beeld over de capaciteiten van de leerling moeten geven. Aan de hand van de 
verkregen gegevens beslist de leerkracht, eventueel in samenspraak met ouders en IB-er of RT-er, 

over het vervolgtraject. De mogelijkheden voor het vervolgtraject staan in de volgende hoofdstukken 

beschreven. 
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4. Diagnostiek 
 
 
4.1 Inleiding 

Vanuit de resultaten van de signalering wordt er besloten om wel of geen diagnostisch onderzoek te 
doen. Hier geldt het volgende stroomschema voor. 

 

 
 

 

Als er kenmerken van begaafdheid zijn, maar de leerling zit goed in zijn vel en de leerkracht heeft 
voldoende handvatten om de leeromgeving zo optimaal mogelijk te maken voor deze leerling, dan is 

verder diagnostisch onderzoek niet nodig. Als de leerkracht echter vastloopt of vragen heeft over de 
leeromgeving van de leerling, dan kan verder diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit heeft dan tot 

doel om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling. Zo kan de leeromgeving zo 

optimaal mogelijk gemaakt worden.  
 

 
4.2 Groep 1 – 2  

Diagnosticeren 

o Invullen van de module Diagnostiek van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid van 
S. Drent en E. van Gerven (2008), door ouders, leerkracht en IB-er of RT-er. Hierbij hoort het 

afnemen van methode-onafhankelijke toetsen voor taal en rekenen (doortoetsen), waarbij 
gerichte observaties gedaan worden. Voor het doortoetsen kunnen de toetsen van groep 3 (of 

hoger) gebruikt worden. Er wordt doorgetoetst tot het beheersingsniveau bereikt is (B-score). 
De resultaten kunnen in het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid worden ingevoerd. 

Als de diagnostiek is afgerond, wordt het eindverslag door de leerkracht in het digitaal 

leerlingdossier opgeslagen.  
o Oudergesprek door leerkracht en eventueel IB-er of RT-er. 

Als er voldoende diagnostische gegevens over de leerling beschikbaar zijn, kan er besloten worden 
over het te volgen traject. Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid geeft hier handreikingen 

voor. Het volgende hoofdstuk geeft aan wat de mogelijkheden van onze school zijn om zorg op maat 

te kunnen bieden voor begaafde leerlingen.  
 

 
4.2 Groep 3 – 8  

Diagnosticeren  

o Invullen van de module Diagnostiek van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid van 
S. Drent en E. van Gerven (2008), door ouders, leerkracht en IB-er of RT-er. Hierbij hoort het 

Signalering afgerond 

Geen kenmerken van 
begaafdheid 

Kenmerken van begaafdheid 

Geen diagnostisch onderzoek Leerling en/of leerkracht 

hebben geen specifieke 
hulpvraag: geen diagnostisch 

onderzoek 

Leerling en/of leerkracht 

hebben een specifieke 
hulpvraag: diagnostisch 

onderzoek 
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afnemen van methode-onafhankelijke toetsen voor taal en rekenen (doortoetsen), waarbij 
gerichte observaties gedaan worden. Voor het doortoetsen kunnen de toetsen van groep 3 (of 

hoger) gebruikt worden. Er wordt doorgetoetst tot het beheersingsniveau bereikt is (B-score). 

De resultaten kunnen in het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid worden ingevoerd. 
Als de diagnostiek is afgerond, wordt het eindverslag door de leerkracht in het digitaal 

leerlingdossier opgeslagen. 
o Oudergesprek door leerkracht en eventueel IB-er of RT-er.  

o Lijst van sociaal emotionele ontwikkeling (zie bijlage 4)  

Als er voldoende diagnostische gegevens over de leerling beschikbaar zijn, kan er besloten worden 
over het te volgen traject. Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid geeft hier handreikingen 

voor. Het volgende hoofdstuk geeft aan wat de mogelijkheden van onze school zijn om zorg op maat 
te kunnen bieden voor begaafde leerlingen.  

 
Mogelijk  

Onderzoek door een extern deskundige naar hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling 

(bijvoorbeeld door Eureka, met de mogelijkheid in deze bovenschoolse Plusklas in te stromen). 
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5. Leerlingbegeleiding 
 
 

5.1 Inleiding 
(Hoog)begaafde leerlingen leren snel en op een andere manier. Daarom vindt onze school het 

belangrijk om maatregelen te nemen om (hoog)begaafde leerlingen ook ontwikkelingsmogelijkheden 

te kunnen bieden. Binnen het concept van adaptief onderwijs spelen pedagogische basisbehoeften als 
autonomie, competentie en relatie immers een belangrijke rol. Hoogbegaafde kinderen geven aan 

behoefte te hebben aan deze autonomie en daarom vindt onze school het belangrijk om hier aandacht 
aan te besteden. In ons onderwijs gebeurt dat in de vorm van compacten, verrijken, versnellen en de 

Plusklas.  

 
5.2 Compacten 

Compacten betekent het indikken van de leerstof door voor (hoog)begaafde leerlingen overbodige 
oefeningen en herhalingsstof weg te laten. Voor rekenen en taal maken wij hierbij gebruik van 

routeboekjes van SLO. Op deze manier kan worden voorkomen dat (hoog)begaafde leerlingen 
gedemotiveerd raken en er ontstaat ruimte om voor hen uitdagender verrijkings- en/of verdiepingsstof 

in te zetten. Door overtollige herhalingen te vermijden wordt leerlingen de kans gegeven om een 

doorlopende leerlijn te volgen. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen leerstof gaan missen.  
Wij hebben gekozen voor een structurele aanpak die schoolbreed wordt gedragen.  

(zie ook de Richtlijnen Compacten Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Je kiest dan een 
willekeurige leerling, gaat bij Traject naar Leerlingbegeleiding en volgt dan de stappen die staan bij 

Compacting richtlijnen.) 

 
5.2.1 Criteria compacten rekenen 

Vanaf groep 3 kan er voor rekenen gecompact worden. Groep 3 start hier mee als ze in het tweede 
boek beginnen (3B).  

Een leerling komt in aanmerking voor compacting als er aan de volgende criteria wordt voldaan: 
 

o Toetsgegevens 

 Op de citotoetsen haalt de leerling een A score voor rekenen. 

 Hoge scores op de methodegebonden toetsen voor rekenen. 

 
o Werkhouding 

 Ruim voldoende tempo.  

 De leerling is in staat zelfstandig aan een taak te werken. Zelfstandige leerhouding.  

 De leerling is in staat samen te werken. Dat betekent in een kleine groep of in een 

tweetal een evenredige bijdrage leveren aan de oplossing van vraagstukken. Er zijn 
uitzonderingen. Deze leerlingen zijn moeilijk in staat samen te werken. Deze 

leerlingen werken dan op verzoek alleen aan een taak. Vaak is er bij deze kinderen 

sprake van een andere problematiek. 
 Gebruik (kunnen) maken van verschillende oplossingsstrategieën en cognitief 

vermogen. 

 
Als een leerling volgens bovenstaande criteria in aanmerking komt voor compacten, maakt de leerling 

de toets van het nieuwe blok vooruit. Als deze toets voldoende wordt gemaakt (en de leerling heeft A-
scores op Cito rekenen), dan mag de leerling gaan compacten. 

 

Binnen de school hebben we de volgende afspraken gemaakt omtrent de toetsing van de compacters. 
o Als de leerling in compacting zit, maakt hij nog steeds de hele toets van het nieuwe blok 

vooruit. De leerling kan dan aantonen dat hij de basisstof en de nieuwe stof van het volgende 
blok voor een groot deel al beheerst en dat deze stof gecompact kan worden. 

o De leerling maakt vervolgens ook de rechterbladzijde van de toets van het huidige blok. Dit 

wordt gedaan om de leerling een punt te kunnen geven op het rapport. Als de leerling deze 
toets echter al goed gemaakt had (bij het vooruitmaken van de toets bij het vorige blok), dan 

is opnieuw toetsen van het huidige blok niet nodig. Dit is naar inzicht van de groepsleerkracht. 
Op het rapport wordt tevens een vermelding gedaan van deelname aan compacting door 
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middel van een beoordeling van inzet en resultaat. De rapporten worden aangepast om deze 
vermelding goed te kunnen verwerken.  

 

De afspraken rondom de praktische invulling van compacten zijn schoolbreed gemaakt. Deze 
afspraken zijn te vinden in bijlage 7. 

 
5.2.2 Criteria compacten taal  

Vanaf groep 4 kan er door middel van routeboekjes voor taal (SLO) worden gecompact. Groep 3 heeft 

de mogelijkheid om de leerlingen die dit aankunnen in het zonboekje te laten werken. Daarnaast is er 
in groep 3 een  breed aanbod aan verrijkingsmateriaal in te zetten.  

Een leerling komt in aanmerking voor compacting als er aan de volgende criteria wordt voldaan: 
 

o Toetsgegevens 
 Op de citotoets Begrijpend lezen haalt de leerling een A-score. 

 Op de citotoets Spelling haalt de leerling minimaal een B-score. 

 De leerling heeft een hoger AVI-niveau dan wat op dat moment de streefnorm is.  

 Hoge scores op methodegebonden toetsen voor taal. 

 

o Werkhouding 

 Ruim voldoende tempo.  

 De leerling is in staat zelfstandig aan een taak te werken. Zelfstandige leerhouding.  

 De leerling is in staat samen te werken. Dat betekent in een kleine groep of in een 

tweetal een evenredige bijdrage leveren aan de oplossing van vraagstukken. Er zijn 
uitzonderingen. Deze leerlingen zijn moeilijk in staat samen te werken. Deze 

leerlingen werken dan op verzoek alleen aan een taak. Vaak is er bij deze kinderen 
sprake van een andere problematiek. 

 Gebruik (kunnen) maken van verschillende oplossingsstrategieën en cognitief 

vermogen. 
 

Uitzonderingen kunnen in overleg gemaakt worden (denk hierbij aan onderpresteren, waarbij de 

prestaties beneden niveau zijn, maar er wel voldoende potentieel zit wat aangesproken kan worden).  
Denk hierbij ook aan leerlingen met dyslexie. Zij kunnen goed zijn in taal. Laat hen de taallessen 

compacten en verrijken met bv. ruimtelijk-visueel materiaal (i.p.v. verrijking op taalgebied).  
 

Bij compacting taal wordt niet aangeraden om de toets van het hoofdstuk vooruit te laten maken 

(zoals bij rekenen). De reden is dat een taaltoets niet alleen betrekking heeft op het betreffende blok, 
maar ook leerstof uit voorgaande blokken komt in de toets aan bod. Sommige aspecten van taal zijn 

moeilijker te toetsen dan andere (taalbeschouwing en grammatica tegenover woordenschat). Het is 
dus niet voor alle aspecten van taal mogelijk om aan de hand van een vooraf afgenomen 

methodegebonden toets te bepalen welke leerstof precies geschrapt kan worden.  

 
De afspraken rondom de praktische invulling van compacten zijn schoolbreed gemaakt. Deze 

afspraken zijn te vinden in bijlage 8. 
 

5.2.3 Algemene voorwaarden voor compacten van de leerstof 
o ‘Leren leren’ zijn de sleutelwoorden. Leerlingen moeten hier voor open kunnen staan. In 

aanvang kost dat moeite, leert de ervaring. Maar door gebruik te maken van de juiste 

materialen die werkelijk uitdaging bieden en door de samenwerking met de medeleerlingen, 
leren de leerlingen zich te verdiepen in de leerstof en te komen tot oplossingen. Kwaliteit 

staat boven kwantiteit.  
o Leerkrachten zijn in staat om deze leerlingen te signaleren en hebben affiniteit om met deze 

kinderen te werken. Het moet ingebed zijn in het onderwijs. 

 
5.2.4 Voorwaarden om met compacting binnen de school te werken 

o Aandacht voor verschillende vormen van instructie. 
o Beschikken over een of meerdere coaches binnen de school. 



Beleidsplan (hoog)begaafdheid 
Basisschool Sinte Maerte 

19 

o Aandacht voor zelfstandige leerhouding en zelfstandig leren. Ontwikkelen van vaardigheden 
voor leerkrachten en leerlingen hiervoor. 

o Leren samenwerken. 

o Plaats in de school waar je met tweetallen of in een klein groepje kunt werken. 
o Afstemming roosterplanning. 

o Uitdagende verrijkingsstof. 
o Een persoon die het geheel coördineert en er verantwoordelijk voor is (borging).  

 

5.2.5 Voorwaarden leermiddelen 
o Hogere moeilijkheidsgraad. 

o Materialen moeten tegemoet komen aan de creatieve instelling en de brede belangstelling van 
het kind. 

o Uitdagend en interessant. 
o Vragen oproepen en mogelijkheden bieden tot nader onderzoek. 

o Verschillende oplossingsstrategieën die het flexibele divergente denken, de reflectie, de durf 

en de creativiteit activeren. 

 
De consequentie van compacten is dat er een belangrijke hoeveelheid tijd vrij gemaakt wordt om de 
leerling niet alleen met een regulier leerstofaanbod uit te dagen, maar dit ook te doen door een 

structureel verrijkingsaanbod te creëren. 

 
 

5.3 Verrijken 
Verrijken is het aanbieden van wezenlijk andere leerstof, vaak in combinatie met compacten. Het gaat 

dus niet om meer werk aanbieden maar om inhoudelijk andere leerstof. Onze school maakt hierbij 

gebruik van onder andere Kien, Rekentijgers, Werkgidsen, Slimme taal, Denkwerk, Plustaak 
Wereldoriëntatie, Just do it (Engels) en al het zelfstandig spelmateriaal. Voor een verder overzicht 

over gebruikte verrijkingsmaterialen wordt verwezen naar bijlage 5. 
Leerlingen die goed zijn in rekenen, krijgen door middel van compacting extra verrijking voor rekenen. 

Het is echter ook mogelijk om te verrijken op taalgebied, op creatief gebied etc. De 
groepsleerkrachten kunnen deze leerlingen signaleren door hoge scores op de methodegebonden en 

citotoetsen. Alle leerkrachten hebben een map in hun klas staan met verrijkingswerk op verschillende 

gebieden. De leerkracht kan, eventueel met de leerling, bekijken welk werk aansluit bij de 
leerbehoeften. Het zorgteam heeft de mogelijkheid hierin de ondersteunen.   

 
 

5.4 Versnellen 

Versnellen betekent in een hoger tempo door de leerstof gaan. Dat kan op onze school resulteren in 
het versneld doorstromen naar een hogere jaargroep. Een besluit tot versnelling zal altijd zorgvuldig 

genomen en voorbereid moeten worden. Als de signalering en de diagnostiek volgens de beschreven 
stappen zijn uitgevoerd, dan kan er in het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid gekozen 

worden voor een ‘Advies vervroegde doorstroming’. Er wordt dan gevraagd om bepaalde gegevens in 

te vullen over de leerling, waarop het protocol een advies genereert. Daarnaast zijn gesprekken met 
leerkracht (ook de ontvangende), ouders, de leerling, de IB-er of de RT-er van groot belang.  

 
5.4.1 Criteria versneld doorstromen naar een hoger leerjaar 

o Ouders en school moeten op één lijn zitten en samen beslissen. Dat gebeurt aan de hand van 
het advies vanuit het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid, het advies van de 

leerkracht en de IB-er of RT-er en de wens van ouders.  

o De leerling moet in sociaal en emotioneel opzicht het proces aankunnen, dat wil zeggen, zich 
in de nieuwe situatie veilig voelen. De Kijkwijzer sociaal-emotionele ontwikkeling kan hierbij 

ingevuld worden (zie bijlage 4). 
o Versnellen moet het competentiegevoel verhogen. Wanneer de groep waarin de leerling zit 

niet past bij het belevingsniveau, zal de leerling zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. 

o Het moet een meerwaarde geven voor de intellectuele ontwikkeling. Waken voor 
onderpresteren. 
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5.5 Plusklas 

Zie hiervoor Hoofdstuk 7: de Plusklas. 

 
 

5.6  Eureka! 
Voor informatie over de bovenschoolse Plusklas Eureka wordt verwezen naar de website: 

eureka.inos.nl 

Als school hebben wij de afspraak dat leerlingen die een dagdeel naar Eureka gaan, niet meer 
deelnemen aan onze Plusklas. Ze zouden dan teveel uit de klas zijn en daardoor teveel van het 

groepsgebeuren en/of het lesprogramma missen. Hier kunnen echter uitzonderingen voor gemaakt 
worden, aangezien er ook leerlingen zijn voor wie het juist positief werkt om ook aan onze Plusklas 

deel te nemen.  
 

Als school hebben we besloten om in een schooljaar twee momenten in te lassen om mogelijke 

kandidaten voor Eureka door te toetsen met de Cito. De leerlingen moeten een voorsprong hebben 
van een half jaar. De toetsmomenten zijn in januari en juni. De leerlingen maken dan de Citotoets van 

een half jaar vooruit op hetzelfde moment als de andere leerlingen in de klas ook de Cito maken. 

 
 

5.7 Tot slot 
Ondanks dit aanbod kunnen er toch problemen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaan, 

waar we binnen ons beleidsplan naar hebben gekeken. (Hoog)begaafde kinderen kunnen sociaal-
emotionele problemen hebben. Deze leerlingen hebben behoefte aan spiegeling aan 

ontwikkelingsgelijken. Om deze gelijken tegen te komen heeft onze school de mogelijkheid tot 

deelname aan de Plusklas. Om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen 
maken we onder andere gebruik van het Kwinkspel en Vooruit. Voor andere materialen wordt 

verwezen naar bijlage 6. Ook hebben wij als school de mogelijkheid om coaching in te zetten voor 
deze leerlingen. 
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6. Evaluatie 
 
 

6.1 Inleiding 
Iedere leerling waarbij kenmerken van (hoog)begaafdheid worden gezien, wordt gevolgd door de RT-

er of IB-er, die hierbij een coachende rol heeft. Het kan hierbij gaan om leerlingen die compacten, 

verrijken, versneld doorstromen naar een hoger leerjaar, of leerlingen die in de Plusklas zitten. Deze 
coach blijft de leerling volgen gedurende de schoolloopbaan. Deze coach houdt, samen met de 

groepsleerkracht, de registratie van deze leerling bij. De registratie van de leerling is in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Schriftelijke verslaglegging is erg belangrijk om 

zorg op maat te kunnen bieden!  

 
Compacten, verrijken en de Plusklas zijn niet vrijblijvend. De leerlingen worden beoordeeld op inzet en 

prestatie. Na ieder zorgblok wordt er een evaluatie over de leerling geschreven door de RT-er of IB-
er, aangevuld met een evaluatie vanuit de groepsleerkracht.  

 
Daarnaast wordt er geëvalueerd tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen, die een vaste plaats 

hebben binnen onze zorgstructuur.  

 
 

6.2 Compacten  
De leerlingen die compacten voor rekenen, maken de hele toets van het hoofdstuk vooruit. Daarmee 

laten ze zien of ze deze stof voldoende beheersen om het te kunnen compacten. Is dat niet het geval, 

dan wordt de leerling uit compacting gehaald. Is dat wel het geval, dan blijft de leerling in compacting 
(mits er nog steeds A-scores op de cito gehaald worden). Na ieder hoofdstuk van rekenen wordt er 

dus opnieuw gekeken of de leerling qua prestaties in compacting kan blijven. Voor taalcompacting 
wordt er geen toets vooruit gemaakt. Het is daarom erg belangrijk om deze kinderen goed te blijven 

volgen d.m.v. de citotoetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties tijdens het werken aan 
het verrijkingswerk. Daarnaast wordt er na ieder zorgblok een evaluatie over de leerling geschreven 

door de RT-er of IB-er die de leerling begeleidt bij compacting. Hierbij wordt er gekeken naar inzet en 

prestatie. In combinatie met de bevindingen van de groepsleerkracht, wordt er besloten of de leerling 
wel of niet doorgaat.  

 
 

6.3 Verrijken 

Leerlingen die extra verrijkingswerk krijgen in de klas, maken dit veelal zelfstandig (samenwerken is 
ook mogelijk). Het is echter belangrijk dat de leerkracht zicht heeft op het gemaakte werk van de 

leerlingen. Zo kan de leerkracht beoordelen of de inzet en prestatie nog voldoende zijn. De scores op 
de methodegebonden toetsen en de citotoetsen zijn hierbij een richtlijn om te beslissen of een leerling 

wel of niet door gaat met het verrijkingswerk.  

 
 

6.3 Versnellen 
Als een leerling versneld is doorgestroomd naar een hoger leerjaar, dient dit zorgvuldig geëvalueerd 

te worden. Ook dit kan in het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid verwerkt worden, rekening 
houdend met de zorgitems vanuit de procedure om vervroegd door te stromen. De RT-er of IB-er 

heeft in de eerste weken na de versnelling regelmatig gesprekjes met de leerling over het 

welbevinden (waarvan een verslag wordt gemaakt in het digitale leerlingdossier). Ook vindt er overleg 
plaats met de leerkracht (waarvan ook verslag wordt gemaakt). Er dient op korte termijn (6 tot 8 

weken) een evaluatie te zijn met de leerkracht, ouders en de RT-er of IB-er. Daarna is er na 4 tot 6 
maanden wederom een evaluatie met alle betrokkenen.  

 

 
6.4 Plusklas 

Voor de evaluatie van de Plusklas door school, wordt verwezen naar paragraaf 7.8. 
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Ouders worden echter ook betrokken bij de zorg rondom (hoog)begaafde leerlingen. Ouders hebben 
de mogelijkheid om via de plusklasleerkracht of het intern zorgteam ideeën aan te dragen of vragen 

te stellen over het gevoerde beleid. 

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de plusklasleerkracht van 
hun kind.  

Aan het eind van ieder schooljaar krijgen alle ouders van wie de kinderen dat schooljaar in de Plusklas 
hebben gezeten (één of meerdere perioden) een vragenlijst (zie bijlage 9). Hierin wordt het werken 

met een Plusklas geëvalueerd. Ook worden hun bevindingen rondom het beleid en de praktische 

invulling hiervan rondom (hoog)begaafden op onze school geëvalueerd. De ervaringen van ouders 
kunnen meegenomen worden in het aanpassen van het beleid. 

 
 

6.5 Groepsleerkrachten 
De leerkrachten hebben de mogelijkheid om binnen hun team te evalueren over het beleid rondom 

(hoog)begaafden. Ook is het mogelijk om iemand van het zorgteam uit te nodigen in een 

teamvergadering om samen over het beleid te praten, om leerlingen te evalueren of om kennis uit te 
wisselen.  
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7. De Plusklas 
 
 

7.1 Visie van de school 
De school creëert een klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien, ontwikkelen en leren 

op de manier die het best bij hen past. Daarin kun je zijn wie je bent. 

 
 

7.2 Doel van de Plusklas 
o Groepsoverstijgend verrijking en verdieping aanbieden. 

o Contact met ontwikkelingsgelijken. 

o (hoog)Begaafde leerlingen stimuleren en uitdagen. 
o Uitwisseling van kennis en spelletjes tussen plusklasleerlingen en leerlingen uit hun eigen klas 

wordt gestimuleerd. 
o Extra ondersteuning bieden aan de leerkracht bij handelingsverlegenheid. 

 

 
7.3 Criteria deelname Plusklas 

Leerling Kenmerken  
o Score Cito LVS niveau A op (in principe) alle gebieden. Wij houden hierbij ook rekening met 

begaafde kinderen met een leerstoornis zoals bijvoorbeeld dyslexie. Dit gebeurt altijd in 
overleg met groepsleerkracht en de plusklasleerkracht. 

o Compacten en verrijken in de groep biedt nog niet voldoende uitdaging. 

o De leerling is in staat om constructief samen te werken.  
o De leerling vertoont kenmerken van (hoog)begaafdheid. Zie hiervoor hoofdstuk 2. 

 
 Uit onderzoek (Van Gerven) en ervaring blijkt dat 70% van de hoogbegaafde meisjes en 30% 

van de hoogbegaafde jongens in het basisonderwijs niet worden onderkend. Aandacht dus 

voor het signaleren van hoogbegaafde meisjes! 
 

 
7.4 Uitsluitingcriterium 

Er is bij de begaafde leerling sprake van een stoornis in het sociaal-emotionele gebied. Bijvoorbeeld 
een stoornis die valt binnen het autistisch spectrum. Dit is bij voorkeur aangetoond door verder 

diagnostisch onderzoek door een daartoe gecertificeerd persoon. Voor deze begaafde leerlingen kan 

er met behulp van de AB-dienst REC-4 een individueel traject beschreven worden. Op dit moment zijn 
er leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum die, met goed resultaat, deelnemen aan 

de Plusklas. 
 

 

7.5 Aanmelden van een leerling voor de Plusklas 
Hierbij dient het onderstaande stappenplan te worden gevolgd:  

1. De leerkracht signaleert zoals beschreven staat in hoofdstuk 3: signalering.  
2. De leerkracht meldt de signalering bij de plusklasleerkracht, voor zover dit tijdens de 

leerlingbespreking nog niet is gedaan. De plusklasleerkracht heeft inzage in de ingevulde 
module Signalering van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. 

3. Van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid kan de module Diagnostiek worden 

afgenomen als dit nodig is, gedeeltelijk door de groepsleerkracht en gedeeltelijk door de 
plusklasleerkracht. Zie hiervoor hoofdstuk 4: diagnostiek. 

4. In overleg met de leerkracht en de plusklasleerkracht wordt besloten tot wel of geen 
deelname aan de Plusklas, aan de hand van de richtlijnen zoals ze staan beschreven in dit 

hoofdstuk.  

5. Door middel van een brief worden ouders ingelicht over deelname van hun kind aan de 
Plusklas.  

 
We streven ernaar om de Plusklas een onderdeel te laten zijn van de groepsbespreking en de leerling-

overdracht aan het eind van het schooljaar. Deze leerkracht signaleert mogelijke kandidaten voor de 
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Plusklas, zoals staat beschreven in hoofdstuk 3: signalering. Deze leerlingen kunnen dan aan de start 
van het nieuwe schooljaar worden getoetst door de plusklasleerkracht en dan wordt besloten tot wel 

of geen deelname aan de Plusklas.  

Naar aanleiding van de Cito-toetsen in januari kunnen er nieuwe leerlingen aangemeld worden voor 
de Plusklas.  

 
Het is mogelijk dat een leerling lange tijd niet is opgevallen in de klas en dan toch ineens signalen van 

(hoog)begaafdheid laat zien. Als school vinden wij dat het mogelijk moet zijn om zo’n leerling ‘met 

spoed’ te kunnen plaatsen in de Plusklas. De leerkracht dient hiervoor schriftelijk de signalen en 
toetsgegevens aan te leveren. Dan kan in overleg worden besloten om de leerling wel of niet 

(eventueel tussentijds) in te laten stromen in de Plusklas.  
 

 
7.6 Registratie 

o De leerling en de plusklasleerkracht tekenen een contract voor deelname aan de Plusklas. 

Hierin wordt de inzet van de leerling gewaarborgd. 
o De leerling heeft een Plusmap, waarin werkjes bewaard worden en waarin een logboek wordt 

bijgehouden door de leerkracht en plusklasleerkracht. 
o De plusklasleerkracht schrijft na iedere periode een korte evaluatie per leerling, welke dient 

als motivatie voor stoppen of doorgaan met de Plusklas. 

o Op het rapport staat een vermelding van deelname aan de Plusklas. 
o Er wordt een ouderavond gehouden voor ouders van plusklasleerlingen.  

 
 

7.7 Opzet Plusklas 
o Het streven is om maximaal 12 leerlingen per plusklasleerkracht te hebben. In het schooljaar 

2009-2010 is er een Plusklas kleuters en groep 3, Plusklas groep 4-5 en Plusklas groep 6-7-8. 

In het schooljaar 2010-2012 is er een Plusklas kleuters en groep 3, groep 4-5, groep 6 en 
groep 7-8. In het schooljaar 2011-2012 is er een Plusklas groep 3, groep 4-5, groep 6-7 en 

groep 8. We hebben dit schooljaar niet gekozen voor een Plusklas kleuters, omdat de 
leerkrachten voldoende handvatten en mogelijkheden hebben om binnen de kleuterbouw aan 

de slag te gaan met de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.   

o Tijd: wenselijk is een dagdeel per keer, haalbaar is op dit moment een uur tot anderhalf uur 
per week. Afhankelijk van de indeling van het schooljaar worden er 2 of 3 Plusklasblokken 

gepland. Een blok wordt afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie, een evaluatie, een spel 
etc.  

o Structuur van de bijeenkomst Plusklas groep 6-7-8: 

 Inleiding (keuze uit): 

 Evaluatie van de week. 
 Spel of filosofische activiteit met alle leerlingen. 

 Emoties bespreken of dramatiseren. 
 Introductie nieuwe werkvormen, zoals het TASC-model (onderwerp/ wat weet 

ik/ wat doe ik er aan/ wat wil ik ermee/ wie doet wat). 
 Werktijd: project vormgeven, presentatie of spelmoment. 

 Voorbereiden komende week: doorspreken van taken of werkbladen. 

 Afsluiting (uitsmijter) door een van de leerlingen. 

De opbouw van de Plusklas kleuters en groep 3 en Plusklas groep 4-5 kent eveneens een 

inleiding, kern en slot.  

 
 

7.8 Evaluatie 
o Na ieder blok is er een evaluatie met de kinderen aan de hand van een vragenlijst. 

o Na ieder blok is er een evaluatie met de plusklasleerkracht, de begeleiders van de Plusklas, de 

intern begeleiders en eventueel de directeur. Hierin wordt de inhoud, de werkwijze en 
deelname van de leerlingen besproken. Voor iedere leerling wordt er een korte evaluatie 

geschreven, waar de groepsleerkrachten hun bevindingen later bijschrijven. De 
Plusklasleerkrachten evalueren vervolgens de ‘twijfelgevallen’ met de groepsleerkrachten. De 
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leerkrachten geven een stop weer aan de ouders door (zo wordt een actieve houding van de 
leerkrachten gestimuleerd). Van deze evaluaties worden notulen gemaakt.  

o Ieder schooljaar wordt er minstens één ouderavond gepland voor de ouders van de leerlingen 

die deelnemen aan de Plusklas.  
 

 
7.9 Belangrijk! 

Onderstaande punten moeten gedragen worden door het hele team met het management team (MT) 

als stimulerend orgaan. 
o De Plusklas moet gezien worden als onderdeel van de zorgstructuur op onze school.  

o Het is belangrijk dat de groepsleerkracht tijdens de plusklastijd een les plant die deze 
leerlingen kunnen missen.  

o In de klas moet er aandacht zijn voor het werk van de plusklasleerlingen. 
 

 
7.10 De Plusklas in de toekomst 
In het kader van Passend Onderwijs, onderwijsvernieuwingen en kennis over hoe kinderen leren, zal 

de Plusklas op Sinte Maerte in de toekomst een andere vorm gaan krijgen. We streven ernaar dat de 
Plusklas meer naar de groepen terug gaat. Met daarbij de inzet van de expertise van de 

Plusklasleerkrachten. Een eerste stap hierbij zal zijn dat de leerkrachten meer gebruik maken van het 

aanwezige verrijkingsmateriaal, middels de verrijkingsmappen. Een volgende stap zal zijn dat de 
inhoud van de Plusklas meer gaat aansluiten bij de lesstof die op dat moment in de groepen 

aangeboden wordt. De Plusklasleerkrachten blijven met de directie in overleg om de stappen die gezet 
moeten worden steeds concreter te maken. 
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1. Eenvoudige MI test (Gardner) 

 

   Woord-slim   

0 1 2     

      Houdt van kruiswoordraadsels, Scrabble en andere woordspelletjes. 

      Leest met plezier boeken.  

      Leert vlot vreemde, nieuwe en moeilijke woorden. 

      Voert graag gesprekken en stelt gemakkelijk vragen. 

      Hardop denken is hem/haar niet vreemd. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Mensen-slim  

      Is steeds te vinden voor een gezelschapspel. 

      Houdt ervan om met anderen samen te werken. 

      Heeft verschillende (h)echte vrienden of vriendinnen. 

      Gevoelens van anderen kan zij/hij goed inschatten. 

      Gaat liever naar feestje dan alleen voor de TV zitten. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Zelf-slim   

      Heeft een hobby die hij/zij niet met anderen beoefent. 

      Zelfstandig werken is geen probleem. 

      Kent zijn/haar goede en minder goede kwaliteiten. 

      Heeft een eigen mening  

      Neemt regelmatig de tijd om na te denken over belangrijke dingen. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Getal-slim   

      Reken, wiskunde en wetenschappen vindt hij/zij boeiend. 

      Hoofdrekenen is geen probleem.  

      Houdt van dammen en schaken.  

      Kan bij een probleem stap voor stap tot de oplossing komen. 

      Maakt lijstjes op en stippelt graag de weg of zijn werkwijze uit. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Muziek-slim   

      Neuriet, zingt of loopt vaak te fluiten. 

      Houdt het geluid van verschillende muziekinstrumenten uit elkaar. 

      Een liedje nazingen is hem/haar een ‘fluitje’ van een cent. 

      Kan een muziekinstrument bespelen. 

      Raakt gemakkelijk ontroerd bij het luisteren naar muziek. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Natuur-slim   

      Geniet van programma’s en boeken over de natuur. 

      Kan vogels en planten juist benoemen. 

      Natuurbescherming vindt hij/zij belangrijk. 

      Werkt uit eigen beweging mee aan afvalsorteren, recyclen e.d.. 

      Kiest voor een appel als snoep omdat het gezonder is. 

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Lichaam-slim  

      Gebruikt de handen terwijl hij/zijn iets uitlegt. 

      Houdt van sporten en bewegen.  

      Is handig en knutselt zelf alles in elkaar. 
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Hij/zij leert een nieuw apparaat kennen door ermee te experimenteren. Een 
handleiding is niet nodig. 

      Houdt van bewegingsspelletjes.  

  0 0 0 totaal     

0 1 2 Beeld-slim   

      Vindt zijn/haar weg op een plattegrond. 

      Houdt van schilderen tekenen en boetseren (kleien). 

      Aan de hand van een plattegrond kan hij/zij zich een huis voorstellen. 

      Kan gemakkelijk vanaf een tekening bouwen. 

      Puzzelen is voor haar/hem een plezier. 

  0 0 0 totaal     

    Woord-slim   0 

    Mensen-slim   0 

    Zelf-slim 0 

    Getal-slim   0 

    Muziek-slim   0 

    Natuur-slim   0 

    Lichaam-slim   0 

    Beeld-slim   0 

 
© JC van ‘t Zelfde (Fontys-OSO) 

 
Interpretatie Eenvoudige MI-test 
In dit beleidsplan is eerder een onderscheid gemaakt tussen hoogbegaafdheid en intelligentie (zie 

paragraaf 2.6). Als een leerling hoogbegaafd is, laat het op alle gebieden een hoge score zien. Met 
name muziek-slim, getal-slim en beeld-slim hangen vaak met elkaar samen. Creativiteit is een erg 

belangrijke graadmeter voor hoogbegaafdheid. 

 
Er kan op verschillende manieren worden omgegaan met de uitslag van de MI-test.  

De eerste manier is om te kijken waar de leerling op uit valt. Dit kan dan gesterkt worden door 
gebruik te maken van de kwaliteiten die de leerling al bezit. De uitdaging zit er dan in om de leerling 

tegen iets aan te laten lopen wat nog niet volledig beheerst wordt. Dit is een leerproces voor de 

leerling.  
 

De uitslag van de test kan ook gebruikt worden om niveaugroepen samen te stellen met allemaal 
dezelfde kwaliteit. De uitdaging is dan om met elkaar te onderzoeken hoe een andere kwaliteit 

versterkt kan worden. 
 

Ook kunnen er groepen worden samengesteld waarin iedere kwaliteit vertegenwoordigd is. De 

leerlingen kunnen elkaar dan stimuleren en begeleiden bij het versterken van andere kwaliteiten.  
 

Dit geldt niet alleen voor begaafde leerlingen. De test kan ook in de groep worden afgenomen, 
waardoor je een duidelijk groepsprofiel krijgt en weet waar je als leerkracht wellicht meer aandacht 

aan kunt besteden.  
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2. Handleiding werken met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid 

 
Algemene gegevens 

Website: sintemaerte.dhh-po.nl (zonder www) 
Inlognaam: jouw eigen naam, met hoofdletters 

Wachtwoord: aanvragen bij Karin Engelen, zij maakt dit voor je aan. 
Informatie over het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid: www.dhh-po.nl  

 

Leerling aanmaken 
Menu linkerkant: Beheer  leerlingen  toevoegen. Vul dan alle gegevens van de leerling in.  

 

Leerling bewerken 
Ga in het menu aan de linkerkant op de betreffende groep staan, kies de leerkracht en kies de leerling 

die je nodig hebt.  
 

Module Signalering 

Klik op de betreffende leerling (zie Leerling bewerken) en ga bovenaan naar Traject. Hier staat 
duidelijk vermeld welke gegevens ingevoerd moeten worden. 

De vragenlijst voor ouders kan uitgeprint en meegegeven worden. Het is echter ook mogelijk om 
ouders beperkt toegang te geven tot dit programma, zodat ze de vragenlijst online in kunnen vullen.  

Bij logingegevens (bovenaan) staat de gebruikersnaam en het wachtwoord wat je aan ouders kunt 

geven. Het wachtwoord kun je zelf veranderen in een gemakkelijke code (bijvoorbeeld de naam van 
het kind). Je moet op het rode poppetje klikken, als het groen wordt is deze functie geactiveerd. 

Als alle gegevens zijn ingevoerd, wordt er een beslissing gegeven over het vervolgtraject. Of het is 
wenselijk om verder diagnostisch onderzoek te doen, óf dit is niet wenselijk. Als leerkracht moet je 

daar aangeven of je het eens bent met de beslissing. Als dat is gedaan, kan begonnen worden aan de 
volgende module. 

 

Module Diagnostiek 
Als leerkracht vul je de toetsgegevens van de leerling in.  

Ouders dienen nu een uitgebreidere vragenlijst in te vullen, dit kan wederom digitaal.  
De IB-er of RT-er gaat de leerling doortoetsen. Dat houdt in dat er getoetst wordt tot er geen A-score 

meer gehaald wordt.  

Vanaf groep 5 kan het zijn dat de leerling zelf ook een vragenlijst in moet vullen. De leerling kan hier, 
net als zijn ouders, beperkte toegang tot het DHH voor krijgen.  

Er wordt een eindverslag geschreven door het programma en vervolgens moet je als leerkracht weer 
aangeven of je het eens bent met de beslissing voor het vervolgtraject. 

 

Module Leerlingbegeleiding 
Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de leerkracht! Echter, bij bijzondere problematiek is de 

ondersteuning van IB-er of RT-er gewenst of zelfs noodzakelijk.  
Deze module heeft verschillende onderdelen en afhankelijk van eerder ingevoerde gegevens en 

beslissingen, zijn deze onderdelen wel of niet van toepassing. Dit geeft het programma vanzelf aan. 
Hierbij is het echter belangrijk om te beseffen dat het maar een computerprogramma is! Ben jij het 

ergens niet mee eens, dan is het altijd mogelijk om in het programma een andere weg in te slaan!  

 
Conclusie 

Het werken met het DHH geeft ons een objectief beeld over de mogelijkheden van een kind. Het is en 
blijft echter een computerprogramma! Het is daarom erg belangrijk dat alle stappen in het programma 

doorlopen worden en dat onze beslissingen over het vervolgtraject weloverwogen genomen worden.  

Het lijkt veel werk, maar probeer het juist te zien als een instrument wat ons werk gaat besparen. Het 
vraagt in de praktijk immers veel meer inspanningen van alle betrokkenen om er samen voor te 

zorgen dat het weer goed gaat met een leerling die is vastgelopen, dan wanneer vroegtijdig wordt 
bijgestuurd!  

http://www.dhh-po.nl/
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3. Kenmerken van onderpresteerders  

 
Deze lijst is gebaseerd op Begaafde kinderen op de basisschool. Suggesties voor didactisch handelen. 

(Nelissen & Span, 1999) 
 

Kenmerken van onderpresteerders. 1 2 3 4 5 

Begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wanneer wel 
geïnteresseerd. 

     

Leest veel, of verzamelt in vrije tijd op ander manieren veel 

informatie. 

     

Presteert significant beter op mondelinge dan op schriftelijke 

overhoringen. 

     

Kent veel feiten, heeft grote algemene ontwikkeling.      

Komt goed uit de verf bij individueel onderwijs op maat.      

Is creatief met levendige verbeelding.      

Ontwikkelt thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten.      

Heeft brede belangstelling en vindt het leuk dingen te 

onderzoeken. 

     

Is gevoelig.      

Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder het 

eigen niveau) 

     

Huiswerk niet af of slecht gemaakt.      

Is vaak tevreden over eigen prestatie.      

Heeft een hekel aan inprenten.      

Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken.      

Heeft minderwaardigheidsgevoelens, kan wantrouwend of 
onverschillig zijn. 

     

Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, heeft het gevoel dat 

niemand hem mag. 

     

Is minder populair bij leeftijdgenootjes, zoekt vriendjes onder 

gelijkgestemden. 

     

Doelen worden te hoog gekozen (zodat falen hieraan geweten 
kan worden) of te laag (zodat mislukken voorkomen kan 

worden). 

     

Is snel afgeleid en impulsief.      

Staat afwijzend of onverschillig tegenover de school.       

Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn.      

Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen 

daden (wijt mislukken aan anderen of aan de situatie. 

     

Verzet zich tegen autoriteit.      
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4. Kijkwijzer sociaal emotionele ontwikkeling (pedagogisch leerlingvolgsysteem) 
 
Naar “Pedagogisch leerlingvolgsysteem” in Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen. (Van 

Gerven & Drent, 2000) 

 
 1 2 3 4 5  

Behulpzaam      Niet behulpzaam 

Kan goed opschieten met anderen      Kan niet goed opschieten met 
anderen 

Plaagt (uitdagen)      Plaagt niet (niet uitdagen) 

Contact met veel kinderen      Contact met weinig kinderen 

Is volgzaam      Geeft leiding 

Wacht af      Toont initiatief 

Wisselende stemming      Gelijkmatige stemming 

Houdt rekening met anderen      Houdt geen rekening met anderen 

Uit zich veelvuldig agressief      Uit zich nooit agressief 

Open      Gesloten 

Onvriendelijk      Vriendelijk 

Zoekt weinig contact      Zoekt veel contact  

Kan een standje verdragen      Kan geen standje verdragen 

Gelijkmatige stemming      Wisselende stemming 

Vraagt veel aandacht      Vraagt weinig aandacht 

Geeft anderen de schuld      Komt uit voor zijn daden 

Houdt zich aan afspraken/regels      Houdt zich niet aan afspraken/regels 

Stoort veelvuldig      Verstoort de gang van zaken nooit 

Kwetsbaar      Weerbaar 

Stil      Duidelijk aanwezig 

Zelfverzekerd      Onzeker 

Voelt zich mede verantwoordelijk voor het 

groepsgebeuren 

     Voelt zich niet mede verantwoordelijk 

voor het groepsgebeuren 

Luistert goed       Luistert slecht 

Kan niet geconcentreerd werken      Kan geconcentreerd werken 

Kan niet zelfstandig een (week)taak aan      Kan zelfstandig een (week)taak aan 

Kan tegen kritiek      Kan niet tegen kritiek 

Werkt netjes      Werkt slordig 

Toont doorzettingsvermogen      Toont weinig doorzettingsvermogen 

Doet actief mee      Doet niet actief mee 

Werkt langzaam      Werkt snel 

 
 
Als een leerling qua didactische gegevens in aanmerking komt voor de Plusklas, kan deze lijst gebruikt 
worden als er twijfels zijn over het gedrag van de leerling. Je moet alert zijn als de leerling veel 

richting het negatieve scoort. Er kan dan iets aan de hand zijn met de leerling. In de Plusklas wordt 

een zelfstandige werkhouding verwacht en is het samen kunnen werken een vereiste. Als uit deze lijst 
blijkt dat een leerling hier niet aan kan voldoen, kan er gekeken worden hoe deze leerling binnen 

school wel de uitdaging kan krijgen die hij of zij nodig heeft. 
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5. Lijst verrijkingsmateriaal 

 
 
Materialen voor groep 1-2 

Anti-virus 
Blokus 

Blokus duo 

Bolleboos (mappen met lesideeën) 
Camelot Junior 

Capsela 
Castle Logix 

Cliko 

Flic flac 
Gogetter 

IQ-puzzler 
Kapla 

Klein maar dapper (boek over filosoferen met kinderen) 
Nature Puzzles 

Pico Piccolo – ontwikkelingsactiviteiten 

River Crossing 
Rush hour 

Rush hour safari 
SET 

Slimmeriken (mappen met lesideeën) 

Tantrix 
Tipover 

 
Rekenen, wiskunde, ruimtelijk inzicht, logisch denken 

24-game optellen en aftrekken 
24-game delen en vermenigvuldigen 

Abalone 

Anti-virus 
Blokus 

Blokus duo 
Camelot Junior 

Capsela 

Carcassone 
Castle Logix 

Cliko 
Flic Flac 

Gogetter 
Het grote rekenspel 

IQ-puzzler 

Invers 
Jegro sport rekenspel 

Jegro breukenkeuken 
Kapla (bij kleuterbouw) 

Kien rekenen 

Koehandel 
Malmberg bordspel rekenen 

Meterspel 
Nature Puzzles 

Oefenbox groep 3 

Pico Piccolo rekenen groep 4 
Pico Piccolo rekenen groep 5 

Pico Piccolo spelbord 
Pientere puzzels (Niek van Noort), in boekenkast.  



Beleidsplan (hoog)begaafdheid 
Basisschool Sinte Maerte 

33 

Rekentijger 

Rekentoppers 

River crossing 
Rumis 

Rush hour 
Rush hour safari 

SET 

SOS-team 
Stenvertbloks Rekenmeesters 

Stratego 
Tantrix 

Tipover 
Traffico 

Varia Meetkunde 

Varia Lengte en inhoud 
Varia Procenten en breuken 

Varia Cijferen optellen en aftrekken 
Varia Omtrek en oppervlakte 

 

Taalvaardigheden 
Slimme taal 

Grote taalspel 
Pico Piccolo Begrijpend lezen 

Pico Piccolo Spelling 
Varia Taalschat 

Varia Begrijpend lezen groep 6-7 

Varia begrijpend lezen groep 7-8 
Varia Werkwoordspelling groep 6-7 

Varia Werkwoordspelling groep 7-8 
Kruiswoord 

Max Taalset 

Spreekwoordspel 
Werkgidsen (riddertijd, sprookjes en fabels, dierenbundel, journalistiek, Amsterdam) 

Leeskrakers 
Leeskrakers mini 

Taalmeesters 

 
Vreemde talen 

Just Do It (Engels, level 1-2-3) 
Topklassers Spaans (groep 7-8) 

 
Lezen 

Bolleboos leesseries 

 
Natuur en techniek 

Capsela 
Construction Eifeltoren 

Construction Reuzenrad 

Construction 04 
Construction C12 

 
Geschiedenis 

Geschiedenisspel 
 

Wereldoriëntatie 

Plustaak Wereldoriëntatie (groep 5) 
Topklassers Cultuur (groep 5 en 6) 

Topklassers Sterrenkunde (groep 7 en 8) 
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Studievaardigheden 

Detective Denkwerk 
ZIP informatieverwerking 

 
Filosofie 

Kinderen filosoferen 

Klein maar dapper 
Vliegende papa’s 

 
Overig 

Vooruit (mappen met lesideeën)  
Uitdagers (mappen met lesideeën) 

Basisschoolspel groep 3 

Basisschoolspel groep 4 
Brugklasspel 

Coloretto 
Crazy Circus 

Ganzenbord 

Kaas & de evolutietheorie (Bas Haring) in boekenkast 
Klappt genau 

Party animals 
Scheurkalender 366 illusies 2008  

Snap 
Toets uw IQ (Philip Carter & Ken Russell) in boekenkast 

Zartre 
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6. Lijst met spellen en materialen gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 
Babbelspel 
Kwink! Hoogbegaafde kinderen in actie 

EigenWijsjes 

Kinderkwaliteitenspel 
Emotiekwartet 

Mediteren en ontspannen met kinderen 
Een huis vol gevoelens en axen 

Spelend leren / leren spelen 

Onderlinge kindermassage (touching childcare) 
Energizers  

Billetjes Bloot spel 
Rondje Open Kaart 

Kikker be cool-spel 
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7. Afspraken compacten rekenen 

 

1. Je volgt het routeboekje. Kijk steeds of je met de instructie mee moet doen. Let op welk werk 
jij moet maken tijdens het zelfstandig werken. 

2. Als je niet bij de uitleg hoeft te zijn, werk je aan je werk zoals beschreven in het routeboekje. 
3. Het werk, dat je met zelfstandig werken af hebt, teken je af in je routeboekje 

4. Groep 6-7-8: zij werken aan Kien of Rekentijgers tijdens compactingtijd. Juf Mirjam is de 

coach en er wordt gezamenlijk gewerkt. Als de kinderen in de les klaar zijn met hun 
rekenwerk, mogen ze verder werken aan de weektaak. Als ze met de weektaak klaar zijn 

mogen ze een spelletje doen (bijvoorbeeld uit één van onze kasten met spellen).  
5. Groep 3-4-5: zij mogen in de klas verder werken aan Kien of Rekentijgers als ze klaar zijn met 

hun rekenwerk. Juf Karin is de coach en eens per week komen de kinderen bij elkaar om aan 
Kien of Rekentijgers te werken en vragen te stellen.  

6. Je werk wordt eens per week op een afgesproken tijdstip gecontroleerd door juf Mirjam of juf 

Karin. Op dat moment kun je ook vragen stellen. 
7. Op je rapport komt een beoordeling over dit werk. Er wordt beoordeeld op inzet en resultaat. 

Het is dus niet vrijblijvend.  
 

 

Binnen de school hebben we de volgende afspraken gemaakt omtrent de toetsing van de compacters. 
o Als de leerling in compacting zit, maakt hij nog steeds de hele toets van het nieuwe blok 

vooruit. De leerling kan dan aantonen dat hij de basisstof en de nieuwe stof van het volgende 
blok voor een groot deel al beheerst en dat deze stof gecompact kan worden. 

o De leerling maakt vervolgens ook de rechterbladzijde van de toets van het huidige blok. Dit 
wordt gedaan om de leerling een punt te kunnen geven op het rapport. Als de leerling deze 

toets echter al goed gemaakt had (bij het vooruitmaken van de toets bij het vorige blok), dan 

is opnieuw toetsen van het huidige blok niet nodig. Dit is naar inzicht van de groepsleerkracht. 
Op het rapport wordt tevens een vermelding gedaan van deelname aan compacting door 

middel van een beoordeling van inzet en resultaat. De rapporten worden aangepast om deze 
vermelding goed te kunnen verwerken.  
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8. Afspraken compacten taal  

 
Algemeen 
Het routeboekje van SLO wordt als uitgangspunt genomen. Onze ervaring is echter dat de 

routeboekjes niet passend genoeg zijn binnen ons onderwijs. Naar eigen inzicht mag er afgeweken 
worden van het routeboekje. Zo krijgen onze lessen Taalbeschouwing wat meer aandacht dan wat er 

in de routeboekjes beschreven wordt. Alle groepen gaan op zoek naar een  manier om de 

routeboekjes aan te passen voor de volgende jaren.  
 

Kinderen mogen op elk moment instromen bij taalcompacting. Ieder blok zijn er 2 mogelijkheden voor 
werk (zoals aangegeven in de verrijkingsmappen), de instromers gaan dan aan de slag met de 

‘werkbladen’, i.p.v. met de Werkgidsen of Kinderliteratuur. Nieuwe instromers worden met Karin 

voorbesproken.   
 

In het schooljaar 2011-2012 heeft Karin per leerjaar een half uur per week beschikbaar om met de 
kinderen te werken aan het verrijkingswerk. De kinderen hebben dan de mogelijkheid om vragen te 

stellen. Karin houdt het leerproces van de kinderen in de gaten. Uiteindelijk gaat dit, net als bij 
compacting van rekenen, de verantwoordelijkheid van de leerkracht worden.  

 

Groep 4 
De taalcompacters worden eens per week bij elkaar genomen om de lessen van de komende week 

voor te bespreken (linkerbladzijde). Op dit moment gebeurt dit door de teamcoördinator.  
 

Groep 5 

De leerkrachten geven zelf voorinstructie aan de taalcompacters. Dat zullen ze in hun eigen groep 
gaan doen op vrijdag tijdens de weektaak. Dat zal 15-20 minuten in beslag nemen. Alle lessen voor 

de komende week worden dan voorbesproken, zodat ze deze zelfstandig af kunnen maken en meer 
tijd over houden voor het verrijkingswerk.  

 
Groep 6 

De leerkrachten beslissen of de taalcompacters de instructie mondeling meedoen, of ze deze 

zelfstandig mondeling verwerken of dat ze deze over mogen slaan. Hiermee hopen we in de klas wat 
meer tijd te krijgen voor het verrijkingswerk. De kinderen zijn nu vaak onnodig veel aan het schrijven 

(wat in de klas wordt overgeslagen). Tijdens het plannen gaan de leerkrachten bepalen wat de 
kinderen mee moeten doen. Op dit moment is het niet haalbaar in de groepen 6 om voorinstructie te 

geven.  

 
Groep 7 

Dinja neemt op maandagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur de taalcompacters uit de 3 groepen 7 aan 
de instructietafel. Ze krijgen voorinstructie voor de lessen die deze week gaan komen. Het gaat dan 

steeds om de linkerbladzijde van de les. De rechterbladzijde kunnen ze zelfstandig verwerken volgens 
het routeboekje, tijdens de taaltijd. Zo houden ze meer effectieve tijd over om aan het verrijkingswerk 

van taal te werken. De taalcompacters hebben 2 verrijkingswerkjes: Journalistiek (en later 

Kinderliteratuur) als ze wat langer de tijd hebben en de computers zijn vrij, Engels als ze nog een paar 
minuten hebben en/of de computers zijn bezet. Journalistiek maken ze samen, Engels moeten ze 

alleen doen. 
 

Groep 8 

Het selecteren van de kinderen voor taalcompacting gebeurt in januari niet meer via het LVS. Selectie 
vindt plaats op basis van de methodegebonden toetsen, observaties van leerkrachten en uitslagen van 

de proefcito’s. 
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9. Evaluatieformulier ouders 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

Zoals u weet, bieden we kinderen op Sinte Maerte de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas, 
als er signalen van (hoog)begaafdheid zijn. We menen dat de Plusklas een manier is om tegemoet te 

komen aan de begeleidingsbehoeften van deze kinderen. Om het beleid rondom (hoog)begaafde 

kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, willen we u vragen deze vragenlijst in te vullen. 
Dit kan ons helpen om het beleid aan te scherpen waar nodig. 

 
Vraag 1: Wat vindt u in het algemeen van de Plusklas? 

 
 

 

Vraag 2: Wat vindt u van: 
a. De tijdsduur dat uw kind naar de Plusklas gaat? 

 
 

b. Het tijdstip dat uw kind naar de Plusklas gaat? 

 
 

c. De ouderavonden die gepland zijn geweest gedurende het schooljaar? 
 

 
 

Vraag 3: Wat vindt u van: 

a. De aangeboden leerinhouden tijdens de Plusklas? 
 

 
b. De begeleiding van uw kind door de Plusklasleerkrachten? 

 

 
c. De criteria waaraan uw kind moet voldoen om deel te mogen nemen aan de Plusklas? 

 
 

d. De manier waarop uw kind in de klas begeleid wordt door de groepsleerkracht? 

 
 

 
Vraag 4: Vindt u dat u voldoende wordt geïnformeerd over de activiteiten van de Plusklas? 

 
 

 

Vraag 5: Is er iets dat u mist in de begeleiding van uw kind? 
 

 
 

Vraag 6: Is er iets waarmee u zelf een bijdrage kunt leveren aan de Plusklas (denk hierbij aan 

ondersteuning, maar ook aan het inzetten van uw eigen talenten)? 
 

 
 

Vraag 7: Zijn er nog andere opmerkingen die u aan ons kwijt zou willen?  
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10. Boekenlijst 

 
Dit is een overzicht van de aanwezige boeken op school. Voor een uitgebreid overzicht van boeken 
over (hoog)begaafdheid en alles wat daarbij hoort, wordt verwezen naar de literatuurlijst van het SLO. 

Deze staat in de ‘begaafdenkast’.  
 

Bruin, A. de & Greef, E. de (1993). Hoogintelligente kinderen in het basisonderwijs. Uitgeverij De 

Ruiter. 
 

Clercq, I. de e.a. (2007). Knapper dan knap, Meervoudige Intelligentie bij peuters en kleuters. 
Vlissingen: Bazalt.  

 

Dossier Toptalent (2004). Amsterdam: Kwintessens Uitgevers. 
 

Drent, S. & Gerven, E. van (2007). Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke 
Van Gorcum BV. 

 
Drent, S. (1998). Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Voorschoten: Uitgeverij Ajodakt. 

 

Een hoogbegaafd kind in de klas (2000). Deze brochure is een uitgave van LOBO, NKO, Ouders&Coo 
en VOO i.s.m. Pharos. 

 
Gerven, E. van (2009). Handboek hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.  

 

Hulsbeek, M. e.a. (2002). (Hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs, informatiebrochure 2002. 
Enschede: Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). 

 
Hulsbeek, M. e.a. (2009). Leermiddelenlijst (hoog)begaafden. Enschede: Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO). 
 

Lammers van Toorenburg, W. (2005). Hoogbegaafd, nou en! Een ontdekboek over hoogbegaafdheid 
voor kinderen van 5 tot 99 jaar! Amsterdam: Samsara Uitgeverij bv. 
 

Molen, W. van der (2005). Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool. Antwerpen – 
Apeldoorn: Uitgeverij Garant.  

 
Reyns, B. & Kaart, K. de (2005). Matchen met MI. Vlissingen: Bazalt. (inclusief het kaartspel).  
 

Span, P. e.a. (2002). In de klas: superslim. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 
 

Webb, James T. e.a. (2008). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke Van 
Gorcum BV.  

 

Tijdschriften 
Tijdschrift voor Remedial Teaching (in 2008 stond in ieder nummer (hoog)begaafdheid centraal). 

Talent 
Vooruit (tevens lesideeën) 

 

Websites 
www.plusklasdenbosch.nl  

www.pharosnl.nl  
www.hoogbegaafdheid.nu 

hoogbegaafd.startpagina.nl 

www.infohoogbegaafd.nl  
www.hoogbegaafd.nl 

www.hoogbegaafd.nu 
www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo  
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www.hoogbegaafdvlaanderen.be  

 

Dit is een greep uit websites die informatie bevatten over (hoog)begaafdheid. Er zijn ook websites te 
vinden die informatie bieden over les- en spelmateriaal wat geschikt is voor (hoog)begaafde kinderen 

en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Deze websites worden in dit beleidsplan niet vermeld. 
 

 


