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inleiding: 

 

Leerlingen die meer aan kunnen dan de basis hebben verdieping/verrijking nodig om te kunnen blijven 

ontwikkelen. Alle leerlingen hebben het nodig om te leren doorzetten, ergens moeite voor moeten 

doen. De plusleerlingen zullen dit niet ervaren met de ‘gewone’ lesstof. Op de KBS St. Jan de Doper 

gaan we ervan uit dat we hier in eerste instantie in de klas aandacht aan kunnen besteden. De 

leerkracht bepaalt dan wat de leerling aan uitdaging nodig heeft. Hiervoor is al een werkafspraak 

Hoogbegaafdheid in het leven geroepen. Dit document  zal  uitgebreider ingaan op de diverse aspecten 

zoals signalering en diagnostiek, de soort verrijking die er aangeboden kan worden en het volgen van 

de leerlingen.  

Dit beleid moet er uiteindelijk voor zorgen dat leerkrachten inzicht krijgen in de stappen die ze 
moeten nemen om deze leerlingen te begeleiden.  
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1) Wat is hoogbegaafdheid? 
Strikt genomen hebben kinderen die hoogbegaafd zijn, een IQ van 130 of hoger. Maar 
hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het 
gaat dus om een bijzondere manier van denken en van doen. Persoonlijkheid, creativiteit en 
doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol. Hoogbegaafdheid is voor een groot deel erfelijk, 
maar ook ouders die niet hoogbegaafd zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen krijgen. 
Ongeveer 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd. 
 
Verder stelt Monks het volgende: 
Er zijn drie omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn om hoogbegaafde potentie tot zijn recht te 
laten komen.  

 Thuis (gezin) 
 School (klas, aanpak, klasgroep) 
 Peers (ontwikkelingsgelijken, kameraden, vrienden) 

 

Over die peers moet dus gedacht worden als ontwikkelingsgelijken, eerder dan simpelweg zomaar 
leeftijdsgenoten.  Het gaat over de kinderen waarbij jouw kind "aansluiting" vindt omwille van 
interesses, ontwikkelingsgelijkheid, of simpelweg: wederzijds begrip. Het kan best zijn dat dit net niet 
zijn of haar leeftijdsgenoten zijn. Als een kind steeds weer gedwongen is zich enkel te mengen 
onder kinderen die qua ontwikkeling en interesses te ver van hem af staan om een goede 
verstandhouding te kunnen ontwikkelen, zal zijn sociale ontwikkeling daardoor geremd worden. Wat 
dan weer aanleiding geeft voor de onzinnige "sociaal-emotioneel te jong" discussies op school, want 
"je kind zondert zich af". 

Meer recent voegde Heller (1992) een aantal zaken aan het begrip hoogbegaafdheid toe. 
Het multifactorenmodel van Heller neemt wat Renzulli en Mönks aanbrachten samen en voegt er de 
ideeën van Gardner aan toe (theorie over de meervoudige intelligentie). 

Heller beschrijft het samenspel tussen (niet-cognitieve) persoonlijkheidskenmerken (zie bovenaan in 
het model), begaafdheden (zie links), omgevingsfactoren (zie onderaan) en prestatiegebieden (rechts). 
Dit model kan je eveneens gebruiken om  zicht te krijgen op de bepalende factoren om tot goede 
prestaties te komen, alsook om de factoren te kennen die de leerling juist remmen. 
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Links in het model bevinden zich de vaardigheden van de leerling.  Intellectuele, creatieve, sociale, 
muzikale,... vaardigheden.  Zijn of haar "mogelijkheden en kansen" dus.  
Onderaan zie je de omgeving: thuis, school, kritische levenservaringen, ... Bovenaan vind je de 
praktische vaardigheden i.v.m. de persoonlijkheidskenmerken van de leerling: kan het omgaan met 
stress, hoe sterk is de prestatiedrang, kan het tegenslagen goed verwerken (veerkracht), enz.  
En dan tenslotte zie je rechts de prestatiegebieden: wiskunde, wetenschappen, kunst, sport,... 

Eigenlijk is dit een model van hoogbegaafdheid dat direct ook handvatten biedt voor het onderzoek 
waarom een leerling met een hoog potentieel, niet altijd ertoe komt dit om te zetten in uitzonderlijke 
prestaties. 

Moeten onze leerlingen dan allemaal wondertjes zijn in hun presteren?  Nee, maar ze moeten zich 
echter wel gelukkig kunnen voelen en dat gaat met voldoende presteren gepaard.  Want ze weten echt 
wel dat ze bepaalde capaciteiten hebben en voor hen is het dan soms ook wel best verwarrend dat ze 
er niet voldoende resultaat van zien.  Dit model helpt te kijken of bepaalde zaken in de omgeving(en) 
waar de leerling zich beweegt, dan wel in de aard of het karakter van de leerling, in de weg staan voor 
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een goed prestatieniveau. Dat wil zeggen: een niveau van presteren waarbij de leerling zelf zich 
gelukkig voelt. 
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Ontwikkelingsvoorsprong 

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op 
leeftijdsgenootjes. Met name in intellectueel opzicht.  
 
Onderpresteren 
Als een kind hoogbegaafd is, betekent dat echter niet automatisch dat het ook uitzonderlijk presteert. 
Er zijn veel kinderen die hoogbegaafd zijn en op school juist onderpresteren. Soms wordt de 
hoogbegaafdheid mede daarom niet herkend. 
 
Kenmerken bij hoogbegaafdheid 
Onderstaande kenmerken zijn typerend voor hoogbegaafdheid: 
 

 Ongewone alertheid al op zeer jonge leeftijd en lange aandacht spanne/concentratie 

 Sterke verbale begaafdheid: snel leren en goed verbanden kunnen leggen 

 Ongebruikelijk goed geheugen: onthouden van veel informatie 

 Ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw op jonge leeftijd 

 Vergevorderd begrip van taalnuances, metaforen en abstracte ideeën 

 Voorliefde voor puzzels en oplossen van rekenkundige problemen 

 Ongebruikelijke emotionele diepgang 

 Zelfstandig leren lezen, schrijven, vaak al voor zij naar school gaan (tenzij het kind ook dyslexie 
heeft) 

 Intense nieuwsgierigheid en ongelimiteerd stellen van onderzoekende vragen 

 Brede interesse en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp 

 Interesse in experimenteren en de dingen anders doen dan gebruikelijk 

 Sterke en levendige fantasie en creativiteit 

 Opmerkelijk gevoel voor humor, voorliefde voor woordspelingen 

 Redenen en achtergronden willen begrijpen en op een niet voor de hand liggende 
manier  kunnen combineren van gegevens of gedachten 

 Ongeduld jegens eigen onvermogen en dat van anderen 

 Complex denken: voorliefde voor ingewikkelde dingen. Vaak geen aandacht aan zaken die zij 
niet interessant vinden.  

 Idealisme en sterk gevoel voor rechtvaardigheid al vanaf jonge leeftijd. Bezorgdheid over 
sociale, politieke problemen en onrecht.  

 Sensitief: sterke waarneming en direct bewust van eigen emoties. Daardoor zich ook sneller 
gekwetst voelen. Tonen meer medeleven met anderen en gevoelig voor verwachtingen van 
anderen 

 Intensiteit: overtuiging en overgave is bij deze kinderen sterker dan bij leeftijdsgenootjes. Zij 
zijn vaak zeer gedreven. Ook dromen kunnen heel levendig zijn en intensiever worden beleefd 

 Dagdromen: opgaan in eigen gedachten of dagdromen, waarbij het kind niet meer merkt wat 
er in de omgeving gebeurt.  

 Leerstijl: auditief-sequentieel (aandacht voor feiten en details, ordelijk, concreet, praktisch en 
één taak tegelijk, perfectionistisch) of visueel-ruimtelijk (creatief, onderzoekend, hoog 
activiteitenniveau). Het denken, leren, problemen oplossen en omgaan met anderen wordt 
beïnvloed door de manier van denken. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak één van beide 
leerstijlen sterk ontwikkeld. 
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Hoogbegaafdheid en overprikkeling 
Hoogbegaafde kinderen hebben hele actieve hersenen. Zij kunnen daardoor ook last hebben van 
overprikkeling. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende vormen van overprikkeling die 
kunnen voorkomen bij hoogbegaafde kinderen: 

 Intellectueel: het verslinden van boeken, nieuwe dingen leren, etc. Dit houdt ook in: kritische 
vragen stellen (of vragen achter de vragen) 

 Verbeelding: in spelsituaties of in de klas kunnen zij zich laten meeslepen in de eigen 
verbeelding. 

 Emotioneel: dit kan zich uiten in betrokkenheid bij anderen, maar ook in regelmatige drift- en 
woedeaanvallen, ook na hun derde jaar. Angst en depressies komen veel voor. 

 Zintuiglijk: veel sterker dan anderen zien, voelen, horen, ruiken, etc. Intense en diepe beleving 
van bijvoorbeeld muziek, eten en taal. Maar ook sterk voelen van ruwe sokken, labels in T-
shirts, sneller afgeleid op school, eerder gefrustreerd, gevoelig voor textuur van het eten 
waardoor dat een probleem kan worden. Kinderen kunnen situaties gaan vermijden waarin zij 
overprikkeld kunnen raken. 

 Psychomotorisch: een vergrote mogelijkheid om actief en energiek te zijn. Houden van 
beweging en hebben een overschot aan energie. Snel praten, veel energie, overenthousiast. 
Sterke kans op onterechte diagnose ADHD. Het kan zich namelijk ook uiten in impulsiviteit, 
rusteloosheid of nerveuze gewoonten (tics, nagelbijten). 

 
Sterke punten en mogelijke problemen 
Hoogbegaafde kinderen kunnen de volgende kwaliteiten hebben: 

 opvallende intellectuele en sociale vaardigheden; 

 een uitstekende fijne motoriek; 

 een brede interesse; 

 creativiteit; 

 een zeer goed geheugen; 

 doorzettingsvermogen; 

 goed kunnen omgaan met oudere kinderen; 

 een hoog IQ (hoger dan 130). 
 
Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben al deze eigenschappen. De ene hoogbegaafde leerling is 
bijvoorbeeld op sociaal gebied sterk, terwijl een ander juist op zichzelf is gericht. 
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2) Doelgroep voor verdieping/verrijking 
 
● Intelligente leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor kinderen met een 
intelligentie op een hoog niveau (IQ 120-129) De persoonskenmerken van het kind zijn minder 
optimaal, waardoor er bij deze leerlingen problemen kunnen zijn in het functioneren. Bij deze 
leerlingen zijn er naast aanpassingen in het leerstofaanbod ook aandachtspunten in de begeleiding.  
● Begaafde leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor kinderen met een 
intelligentie op een hoog niveau (IQ 120-129) Bij deze leerlingen zijn er geen specifieke problemen in 
het functioneren en ligt de nadruk op de didactische aanpassingen.  
● Hoog intelligente leerlingen: beschikken over de leereigenschappen, die kenmerkend zijn voor 
kinderen met een intelligentie op een zeer hoog of uitzonderlijk hoog niveau (IQ 130 en hoger). De 
persoonskenmerken van het kind zijn minder optimaal, waardoor er bij deze leerlingen problemen 
kunnen zijn in het functioneren. Bij deze leerlingen zijn er naast aanpassingen in het leerstofaanbod 
ook aandachtspunten in de begeleiding.  
● Hoogbegaafde leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor kinderen met 
een intelligentie op een zeer hoog of uitzonderlijk hoog niveau (IQ 130 en hoger). Bij deze leerlingen 
zijn er geen specifieke problemen in het functioneren en ligt de nadruk op de didactische 
aanpassingen. 
 
Dit betekent voor ons het volgende: 

 Leerlingen die tijdens methodetoetsen 90-95% score behalen komen in aanmerking voor 
pluswerk. Zie ook de aanbevelingen die Staal geeft na een toets.   
 

 Leerlingen die tijdens de citotoetsen herhaaldelijk een I score behalen komen ook in 
aanmerking voor pluswerk.  

 
 Leerlingen die tijdens observaties opvallen (mogelijke onderpresteerders) komen na overleg 

met IB evt. in aanmerking voor pluswerk.  

3) Signaleren en diagnostiek  
 

Wanneer ouders hun kind bij ons aanmelden vullen ze een 3 jaarformulier1 in.  

We hebben er als hoogbegaafdheidwerkgroep voor gekozen om het DHH niet structureel in te zetten. 

De meerwaarde van het DHH vinden wij als school pas optreden op het moment dat leerlingen gaan 

De motivatie hiervoor is omdat we vinden dat informatie die we verkrijgen bij observaties, methode 

toetsten en Cito-toetsen al voldoende input geeft voor signalering. De QuickScan en de signalering 

zullen we gaan inzetten bij leerlingen die bij analyse van deze gegevens opvallen. Het kan zijn dat een 

leerling opvalt vanwege positieve of negatieve scores. Zeker wanneer de negatieve score niet past bij 

het beeld dat je van de leerling hebt verkregen door middel van observaties of de andere toets 

momenten is dit een reden om verder onderzoek te doen middels de Quick Scan. De leerlingen die niet 

eerder zijn opgevallen, zullen bij het invullen van het DHH ook niet naar voren komen, waardoor DHH 

op dat moment geen meerwaarde heeft.  

  

                                                           
1 Zie bijlage1 
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leerlingen aanmelden bij IB:  
Leerlingen worden aangemeld bij IB wanneer ze voor 2 of meer vakgebieden pluswerk krijgen 
aangeboden.  
Deze leerlingen zullen periodiek besproken worden tijdens de groepsbesprekingen.  
Wanneer er twijfels ontstaan of de leerling voldoende uitdaging krijgt uit pluswerk wordt DHH 
ingezet.  
De leerkracht en de ouders vullen dan de DHH scan in. Deze resultaten worden door de Ib’er en 
hoogbegaafdheid coördinator vergeleken. Op basis van deze uitkomsten wordt bepaald of een 
leerling verrijkende opdrachten nodig heeft en dus een apart handelingsplan.  
 

Vanuit de methodiek Handelingsgericht werken (HGW) kijken we ook naar de plusleerlingen. 
Fase 1: waarnemen 
 

 Door middel van observaties 

 verzamelen toets gegevens (methodetoetsen en lvs) 

 Informatie voorgaande jaren 

 Uit oudergesprekken 

 DHH (bij twijfels inzetten)   
 
Fase 2: begrijpen  
 

 analyseren van de toets gegevens   

 analyseren van DHH 
 
Fase 3: plannen 

 Groeperen van de leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte.  

 bepalen van inhoud/ de te leren vaardigheden, materialen, leeromgeving en organisatievorm 
met betrekking tot het plan.  

 
Fase 4: realiseren 

 uitvoeren van het plan en daarna start de cyclus opnieuw. 
 
 

4) Verrijking 

werkafspraken 
werkafspraak hoogbegaafdheid2  
 
Om met leerlingen te kunnen gaan verdiepen of verrijken zal er tijd gecreëerd moeten worden. 
Daarom zullen de leerlingen voor de vakgebieden waarop ze pluswerk zullen gaan doen compacten.  
Hieronder staat per methode die we gebruiken hoe we omgaan met compacten.  
 
 
  

                                                           
2 zie bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
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Compacten: 
 
Rekenen  
Bij rekenmethoden geeft de methode gebonden toets over het algemeen een goed beeld van de 
beheersing van de rekenvaardigheden die in dat blok aan bod zijn gekomen. Aan de hand van de 
resultaten van de toets kan dan een selectie gemaakt worden uit de oefenstof van dat blok. Leerlingen 
maken de volgende methode gebonden toets pas aan het begin van het volgende blok leerstof en 
blijven zo in de pas lopen met het leerstofaanbod van de rest van de groep. Ook wanneer niet alle 
rekenvaardigheden die aan bod zijn geweest in het blok in de toets voorkomen, is vooraf toetsen een 
veilige manier van werken, omdat vaardigheden dan in een van de volgende toetsen aan de orde 
komen. Als richtlijn voor beheersing van de leerstof wordt verwezen naar de norm die bij de methode 
gehanteerd wordt.  
 
Samenvatting richtlijnen  
• de methode gebonden toets vooraf afnemen;  
• maak aan de hand van de toets een selectie uit de oefenstof;  
• uitloopopdrachten zijn bedoeld voor tempodifferentiatie – niet aanbieden; 
• verrijkingsopdrachten uit de methode alleen aanbieden wanneer deze echt uitdagend zijn. 
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Spelling  
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Taal  
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Aanvankelijk lezen 
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Aanpassing voor groep 3 vanuit eigen ervaringen : 

- Kinderen in de zon-aanpak kunnen ook blad 4 en 5 meedoen, zodat ze niet altijd aparte opdrachten 
hebben. Deze kinderen kunnen dan vaak naast kinderen die het lastiger vinden (ster-aanpak) gezet 
worden, zodat ze van elkaar leren.  
- Leesboekje ‘zon’ niet tijdens de zelfstandige verwerking van de les lezen, maar tijdens de 'leestijd'  op 
het rooster, afgewisseld met hun eigen boek van de bibliotheek.  
 

Begrijpend lezen close reading: 

Het belangrijkste voor hoogbegaafde leerlingen is dat er een tekst gekozen wordt die ze interessant 
vinden en die qua moeilijkheid ook echt moeilijk voor ze is. 
Het moet, net als voor andere leerlingen, een tekst zijn die na drie keer lezen nog steeds interessant 
is. Dan speelt herhaling veel minder een rol. 
  
 Hoogbegaafde leerlingen leren meestal geen strategieën omdat ze de tekst meteen begrijpen. 
Daardoor hoeven ze geen strategieën in te zetten. Bij een moeilijkere tekst zullen ze dat wel moeten 
doen, anders snappen ze de tekst niet en dan is het goed om voor te doen hoe dat werkt. Als je met 
een moeilijke tekst werkt, dan is het ook voor deze leerlingen belangrijk dat je als leerkracht:  -  

 modelt hoe je een vaardigheid aanpakt,  

 of laat zien hoe je een tekstgerichte vraag beantwoordt. 
  
De opbouw van de tekstgerichte vragen is hetzelfde. Alleen kan het zo zijn dat het accent voor 
hoogbegaafde leerlingen op sessie 2 en 3 ligt. In sessie 1 wordt gekeken naar de grote lijn en daar 
hebben deze leerlingen vaak wel snel een beeld van. Sessie 2 is gericht op het beantwoorden van de 
belangrijkste details, woordenschat en tekststructuur. Sessie 3 is een sessie waarin vaker vragen 
worden gesteld die een beroep doen op de hogere orde denkvaardigheden (taxonomie van Bloom)3 
en die zijn wat meer uitdagend voor kinderen. Dit zijn vragen die gaan over de bedoeling van de 
schrijver, afleidingen en vragen over opinies, argumenten geven en verbanden leggen met andere 
teksten. 
Je kan bij een tekstgerichte vraag ook een verdiepende vraag formuleren, waarbij net wat hogere eisen 
worden gesteld. Bijv. leerlingen moeten een schema maken van de organen waarlangs het voedsel 
gaat door het spijsverteringsstelsel. Maar van leerlingen die meer aankunnen wordt gevraagd dat ze 
ook de informatie over de functie van elk orgaan uit de tekst halen en dat bij het schema schrijven. 
  
  

                                                           
2 zie bijlage 2 
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Zaakvakken  
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Verrijking: verdiepen en verbreden 
Wanneer leerlingen minimaal 2x boven de norm (zie voor de norm de methoden) scoren, dan komen 

ze in subgroep 2 terecht. Leerlingen die in het voorgaande leerjaar in subgroep 2 zaten, starten in het 

nieuwe leerjaar ook in subgroep 2. 

De leerlingen die in subgroep 2 zitten krijgen verdiepende uitdaging aangeboden.  

Bij verdieping gaat de leerling dieper in op de stof van het onderwerp. Leerlingen kunnen dit vaak 

zelfstandig nakijken.   

Voor verdiepende stof kun je kijken in de materialenlijst hieronder. (per leerjaar aangevinkt wat er 

beschikbaar is).  
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Wanneer de pluswerkjes zoals hierboven beschreven niet voldoende uitdaging bieden, dan ga we over 
op verbredende stof:  
Bij verbreden zoeken we de uitdaging op een zijterrein. Dit vergt een goede planning en voorbereiding. 
Dit is minder makkelijk voor zelfstandige verwerking. De leerlingen hebben hierbij op gezette tijden 
instructiemomenten nodig.  

Materialenlijst 3 4 5 6 7 8 

rekenen       

Rekentoppers   X    

Kien X X  X X  X  X  

Rekentijger 
Nog bestellen voor 3 t/m 8 

X   X Boekje 
zichtzending 

  

Rekenspelletjes   X    

Werelden gynzy  X  X X  X  X  

Nieuwsrekenen (moet je 
licentie voor hebben) 

     X  

Logische breinbrekers X  X  X  X  X  x 

taal       

Plusschrift nvt Nog 
bestellen 

Blok 1 Blok 1 Blok 
1 

Blok 1, 
ingezet 
na 1e 
toets 

Oefensoftware  X  X     

Slimme taal kranten en 
tijdschriften/ 
kinderliteratuur 
(ontdekbak) 

X  X  X  X  X  X  

Woordenschatspelletjes 
(zelf gemaakt??) 

     X  

       

spelling       

Plusschrift nvt Blok 5 Blok 1 Blok 1 Blok 
1 

Blok 1, 
ingezet 
na 1e 
toets 

Oefensoftware malmberg  X  X X  X  X  

Werelden via gynzy  X  X  X  X  X  

       

wo  nvt nvt nvt  nvt 

Eigen opdrachten, bijv. 
maak een krantenartikel 
over de ijsmummie… 

    X   

Plustaak WO nog bestellen   X  X  X  X  
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Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn om naast de begeleiding van de klas: 

 verbredende opdrachten moet kunnen samenstellen.  

 instructiemomenten in te plannen om de verbreding uit te leggen voor deze leerling(en) 

 begeleidingsmomenten/vragenmomenten inplannen voor deze leerling(en) 

 tijd inplannen om de verwerking na te bespreken met deze leerling(en) 

 evt. tijd inplannen om de leerling(en) het werk aan zijn/hun klasgenoten te laten presenteren. 
 
 
 
Verbredende stof houdt in:  

 Deze leerlingen komen in subgroep 2+ (dit zal maar een enkele leerling per klas betreffen). 

 De opdrachten hebben een open karakter, zodat er meerdere mogelijkheden zijn om tot een 
oplossing te komen.B ij het aanbieden van verbredende stof maken we gebruik van de 
taxonomie van Bloom.  
Het is dan van belang dat de vragen betrekking hebben op de drie hogere denkorden4.  

 We maken gebruik van het TASC model voor de verwerking van de opdracht5. Deze leerlingen 
krijgen een apart handelingsplan. We gebruiken het format dat in parnassys staat. De nadruk 
ligt op het oefenen van de vaardigheid. De vaardigheid die bij deze leerling(en) nog minder 
goed ontwikkelt is, die wordt geoefend.  Zie hieronder om welke vaardigheden het gaat.  

o Bij verbreding kun denken we aan: Spaans 
o Schaken 
o Filosoferen 
o Debatteren 

 
Vakoverstijgende projecten: 

- Zie de gele map van de ontdekkist. 
 
 
De vaardigheden waarvan wij vinden dat leerlingen aan het einde van hun basisschooltijd moeten 
beheersen zijn: 

1. Leren leren 

 

                                                           
4 Zie bijlage 2 
5 Zie bijlage 4 
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2. Leren leven 
 

 

 

3. Leren denken 
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De omschreven doelen zijn alle lange termijn doelen. Het zijn dus streefdoelen, die niet in één les of 
leeractiviteit gehaald kunnen worden. Wel zou het zo moeten zijn, dat elke les of leeractiviteit een 
bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van één of een combinatie van deze doelen. Het zijn 
ankerpunten die leerkrachten houvast bieden bij het maken van inhoudelijke keuzen en uitwerkingen. 
Dergelijke lange termijn doelen gaan uit van een cyclisch niveau, wat betekent dat over alle leerjaren 
heen aan dezelfde doelen en vaardigheden wordt gewerkt. De opbouw zit hem meer in de complexiteit 
van inhouden en activiteiten (die worden moeilijker en abstracter) en in de mate van sturing door de 
leerling zelf (de leerling wordt steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces). 
 
Lange termijn doelen zijn vaak te algemeen, te vaag, te weinig operationeel en te weinig bruikbaar om 
daaruit leeractiviteiten voor (hoog)begaafden af te leiden. Wanneer doelen concreter geformuleerd 
worden ontstaat er duidelijkheid voor de leerkracht en de leerlingen, wordt er gerichter lesgegeven, 
kan er beter begeleid worden en kan er beter geëvalueerd worden. Vandaar dat in de DVL 6 de 
algemene lange termijn doelen vertaald zijn in meer concrete, zo mogelijk observeerbare leerling 
gedragingen. 
Het zo concreet formuleren van deze subdoelen vormt een risico: de ruimte voor eigen ideeën van de 
leerlingen en leerkrachten in het onderwijs zou wel eens zeer krap kunnen worden. Daarmee zou het 
onderwijs kunnen verschralen. Originaliteit, inspelen op onverwachte gebeurtenissen en levensecht 
onderwijs konden er wel eens onmogelijk door worden. Door het gezamenlijk (door leerkracht en 
leerling) formuleren van doelen en het in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen tijdig evalueren 
en bijstellen van deze doelen is het mogelijk dit risico te vermijden. Bij de DVL worden daarom enkele 
handreikingen geboden ter ondersteuning van dit proces.7 
 

 
4. Overtuigingen 

Iedereen, hoogbegaafd of niet heeft overtuigingen. De een laat zich er makkelijker door leiden dan een 
ander. Omdat talentvolle leerlingen over het algemeen gewend zijn hun successen aan zichzelf toe te 
schrijven, zullen ze hun falen vaak aan krachten buiten zichzelf toeschrijven. Op het moment dat een 
leerling ervan overtuigd is dat hij er niets aan kan veranderen, of ervan overtuigd is dat hij het niet kan 
veranderen, of ervan overtuigd is dat hij overal meteen in moet slagen, zullen zijn overtuigingen hem 
beperken in zijn verder ontwikkeling. 
Hoe langer vooroordelen de tijd hebben gekregen om vaste vorm aan te nemen, des te moeilijker laten 
ze zich veranderen.  
  

5. Geheugen 
Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite om dingen uit hun hoofd te leren. Ze hebben in het 
verleden weinig of niets uit het hoofd hoeven leren en gaan ervan uit dat het altijd wel lukt om met 
een klein beetje opletten of doorlezen de stof te onthouden. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Er 
zijn om dingen te leren twee manieren: Geheugen en begrip. 
Hoogbegaafde kinderen hebben meestal de begripsroute gekozen, omdat dit de minste inspanning 
vergt. Ze hoeven vaak maar even te kijken naar iets om het principe ervan door te hebben.  

                                                           
6 DVL = doelen en vaardigheden lijst. 
7 • De toelichtingen bij de doelbeschrijving geven aan waarom een bepaald doel belangrijk is. 
   • De aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de DVL bieden mogelijkheden om individuele 
leerlingen beter te volgen, vast te stellen aan welke doelen gewerkt zou moeten worden en te reflecteren op 
dat waaraan wordt gewerkt. 
   • De gegeven voorbeeldlessen zijn voornamelijk bedoeld als inspiratiebron. De beschrijvingen maken 
inzichtelijk hoe lange termijn doelen vertaald kunnen worden naar concrete lesdoelen. De beschreven 
leeractiviteiten zijn niet volledig, maar exemplarisch. Aan de hand van deze uitwerkingen kunnen scholen zelf 
aan de slag met het maken van eigen uitwerkingen. 
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Veel hoogbegaafde leerlingen hebben nooit leren leren en weten niet hoe dat moet. We zullen ze hier 
dus bij moeten helpen.  
 

6. Motivatie 
Grofweg is er een onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.  
Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie van binnenuit. Je bent gemotiveerd vanwege je eigen 
doelen, gevoelens, ambities.  
Bij extrinsieke motivatie wordt de motivatie van buitenaf gevoed. Het gaat om doelen, wensen en 
ambities van anderen, die aan de leerling worden overgedragen via beloning en straf.  
 
Jonge kinderen zullen nog wel willen werken voor de extrinsieke motivatie. Maar bij pubers wekt dit 
weerstand op. 
We zullen dus vooral moeten gaan nastreven om vanuit de intrinsieke motivatie te gaan werken.  
 
 

7. Frustratietolerantie 
Omdat veel hoogbegaafde leerlingen zich in hun vroege jeugd weinig hebben hoeven in te spannen, 
zijn ze niet gewend om veel inzet te tonen. Ze hebben daardoor niet leren doorzetten. 
Hoe langer een kind zich heeft aangewend om zich niet in te spannen voor iets, hoe langer het nodig 
heeft om te leren dat zich inspannen en doorzetten nodig zijn om succes te behalen. 
Wat doorzetten voor hoogbegaafde kinderen extra moeilijk maakt, is hun korte aandacht boog. Ze zien 
voortdurend nieuwe en interessantere zaken om zich heen, die hen uitnodigen tot onderzoek en 
afleiding.  En nu komen we weer bij het leren leren, zie blz  22. 
 

8. Samenwerken 
Waarom samenwerken? Omdat samenwerken tot een beter resultaat leidt. Bij moeilijkere complexere 
opdrachten is het handig om met anderen samen te werken omdat je de know how van iedereen nodig 
hebt. Helaas werkt het bij schoolopdrachten vaak niet zo. Meestal weten de leerlingen evenveel en 
beheersen ze of ontberen ze dezelfde vaardigheden. Daarom zien ze vaak het nut van samenwerken 
niet.  
Samenwerken vereist nogal wat vaardigheden: kunnen luisteren naar een ander, compromissen 
kunnen sluiten, het kunnen accepteren van (on)mogelijkheden, verdraagzaam kunnen zijn, je in 
kunnen leven in anderen. Zie leren voor het leven, blz 23. 
 
Hoogbegaafde leerlingen zijn over het algemeen nog minder gemotiveerd tot samenwerken dan 
andere leerlingen. Hier zijn verschillende redenen voor:  

- de hoogbegaafde leerling denkt anders dan de anderen en hij heeft daarom moeite zijn ideeën 
aan anderen duidelijk te maken.  

- Ook begrijpt hij de opvattingen van de andere leerlingen niet altijd goed. 
- Hij denkt (vaak terecht) dat hij in zijn eentje een veel betere resultaat zal behalen dan wanneer 

hij met anderen, die minder goed zijn dan hij, moet samenwerken. Vaak is zijn tempo ook 
hoger. 

- De hoogbegaafde leerling voelt zich vaak veiliger wanneer hij alleen mag werken en kan 
onzeker worden in een groep met anderen.  

 
Bij hoogbegaafde leerlingen is het verstandig veel aandacht te schenken aan de basale 
samenwerkingsvaardigheden: leren luisteren, elkaar uit laten spreken 
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Voor het oefenen van samenwerken is een protocol8 handig.  
 

9. Zelfstandig werken 
Niveaus van zelfstandig werken die we hanteren op de KBS St Jan de Doper: 
 

Niveau 5 Leerling kan individueel en zelfstandig werken 

Niveau 4 Leerling kan met uitgestelde aandacht individueel werken 

Niveau 3 Leerling kan groepsgewijs begeleid werken 

Niveau 2 Leerling kan individueel begeleid werken 

Niveau 1 Leerling stoort anderen verbal of fysiek/ leerling klapt dicht. Doet niets.  
 
Bij een negatieve spiraal doorloopt de leerling deze niveaus van boven naar beneden 
Bij een positieve spiraal van beneden naar boven.  
 
De sleutel tot zelfstandig werken is goed kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Hoe eerder de 
leerling het leert, des te meer plezier heeft het ervan. we beginnen er mee in groep 3 en doen dit 
schoolbreed. De tijd dat kinderen zelfstandig werken wordt met kleine stapjes uitgebouwd. Zo moeten 
leerlingen eerst 5 min. zelfstandig kunnen werken en wordt dit met stappen van 5 min. vergroot. De 
bedoeling is dat leerlingen in de bovenbouw dan minstens in staat zijn om een half uur zelfstandig te 
werken. 
 
We werken op school met een weektaak, dit is ook zeer effectief om leerlingen te leren zelfstandig 
keuzes te maken.  
Doorzettingsvermogen leren: 
Het afmaken van een taak behoort hier toe. Je mag pas aan iets anders beginnen wanneer je vorige 
taak af is.  
Zie leren leren, blz. 22. 
 
We zorgen voor voldoende feedback en beloning voor behaalde successen. 
Op niveau 5 zijn vaardigheden als kunnen plannen, kunnen omschakelen en flexibel zijn belangrijk.  
 

10. Wegwerken van hiaten 
Het uitvoeren van een nulmeting bij aanvang van een nieuw leerjaar of start op een nieuwe school kan 
snel mogelijk hiaten in de basiskennis aan het licht brengen. Regelmatig overhoren van stof (nieuw en 
oud) verkleint de kans op hiaten. Hoe eerder een hiaat opgespoord wordt hoe beter. De leerling moet 
daarna hierop hulp krijgen. Hoogbegaafde leerlingen hebben meer kans op een hiaat. Dit komt door 
hun manier van leren of doordat ze een klas overslaan.  
Door hun weinig gestructureerde manier van leren, hun snel afgeleid zijn, het geringe gebruik van hun 
geheugen bij het leren via begrip in plaats van herhaalde oefening, is veel kennis slecht verankerd en 
gebord. Te slecht om automatisch te gebruiken. Daarbij gebruiken ze vaak wisselende leerstrategieën 
bij gelijke opgaven.  
 
Leerlingen moeten leren om steeds tussenstappen op te schrijven. Zo kun je zien of ze alle stappen tot 
een oplossing wel beheersen.  
Dit betekent dat ook een plus leerling/hoogbegaafde leerling de stappen in hun uitwerkschriften 
moeten opschrijven. Ook al is het resultaat van de opdracht goed. Wellicht is het proces naar het 
resultaat te creatief en dus niet goed.  
 

                                                           
8 Zie bijlage 3 
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Bij zowel verdieping als verbreding is het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en dat je neus 
stoten niet zo hard aankomt. Ze moeten vaak leren om fouten te mogen maken.  
Dit betekent dat we op onze school hier als volgt mee omgaan: 

 We letten meer op het proces en minder op het resultaat. 

 We zorgen voor goede reflectiemomenten:  
Wat ging er goed, wat minder, waar ga je de volgende keer op letten? Wat kun je nu wel wat 
je nog niet kon? Hoe ga je daarmee oefenen? 

5) Bijzondere leerling zorg 
 

Wanneer verrijking ook niet meer in de klas lukt. 
We kennen de volgende stappen in het proces. 

Stap 1) Leerlingen worden periodiek besproken tijdens de groepsbesprekingen.  

 

Stap 2) leerlingen krijgen verdiepende opdrachten aangeboden. Staat genoteerd in het groepsplan en 

groepsoverzicht.  

Stap 3)  leerlingen krijgen verbredende opdrachten aangeboden. Staat in het groepsplan en deze 

leerling krijgt een eigen handelingsplan.  

Stap 4) Voor elke verbredende opdracht wordt een handelingsplan opgesteld en geëvalueerd. Deze 

evaluaties zijn nodig op het moment dat na een half jaar blijkt dat deze leerling niet voldoende 

uitdaging haalt uit het verbredingsaanbod. 

Stap 5) De leerling wordt op dat moment extra besproken met de IB. Wanneer ook IB geen 

mogelijkheden meer ziet voor begeleiding binnen de klas wordt een aanmeldingsprocedure voor het 

samenwerkingsverband opgestart. Met het samenwerkingsverband wordt dan gezocht naar 

mogelijkheden binnen onze school, mocht die er niet zijn dan kan verwijzing naar een aparte school 

voor hoogbegaafden worden opgestart.   

 

6) Vervroegde doorstroming 
 

De St. Jan de Doper is van mening dat versnelling nooit een eerste interventie mag zijn om de leerling 

een passend onderwijsaanbod te bieden. Echter, als leerlingen een erg grote didactische voorsprong 

hebben, blijkt alleen compacten en verrijking soms onvoldoende. Een manier om dan tegemoet te 

komen aan deze grote voorsprong is versnellen. Versnelling kan op verschillende manieren 

gerealiseerd worden: 

• Een groep overslaan:  

In de praktijk gebeurt dit meestal in de onderbouw, maar er zijn ook situaties waarin dit in de 

middenbouw nog gebeurt. Bij versnelling in de bovenbouw verlaat de leerling soms na groep 7 de 

basisschool, omdat er weinig ruimte meer in het leerprogramma van groep 8 zit voor de leerling en 

het didactisch niveau de mogelijkheden van groep 8 al overstijgt. Op de St. Jan de Doper zijn we 

echter geen voorstander van groep 8 overslaan. Het blijkt dat sociaal emotioneel gezien voor 
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leerlingen groep 8 een belangrijk jaar is. Een jaar van de oudste zijn, van samen op kamp gaan en de 

musical. Het jaar waarin ze de basisschooltijd afsluiten. 

Voor een groep overslaan kan gekozen worden indien uit doortoetsing blijkt dat de leerling op alle 

vakgebieden een didactische voorsprong van een jaar of meer heeft. Over het algemeen blijkt zo 

vroeg mogelijk versnellen de beste kans te geven op een positief resultaat. Leerlingen hebben zo 

langer de mogelijkheid om mee te groeien met de nieuwe groep en zich aan te passen aan de eisen 

die aan een hogere leeftijdsgroep worden gesteld.  

• Twee leerstofjaren in één schooljaar: 

Vervroegde doorstroming door het leerstofaanbod van twee leerjaren in één schooljaar aan te 

bieden is een relatief veilige manier, omdat zo voorkomen wordt dat kennishiaten zullen ontstaan. 

Door middel van compacting wordt de leerstof ontdaan van alle overbodige herhalings- en oefenstof. 

Hierdoor kan de leerling sneller door de reguliere lesstof van de twee jaren heen werken. Deze 

manier van vervroegde doorstroming wordt gekozen in die gevallen waarbij de leerling een sociaal-

emotionele voorsprong heeft op zijn huidige groep, maar de didactische voorsprong niet zodanig is 

dat de leerling moeiteloos kan doorstromen naar het volgende leerjaar. Het nadeel is dat deze 

manier van versnelling intensief voor de leerkracht is. Er moet op gelet worden dat de leerling wel 

alle instructie krijgt en de goede strategieën aanleert. 

• Het volgen van leerstof uit hogere jaren: 

Voor één of twee vakken de leerstof aanbieden uit de hogere jaren zorgt meestal niet echt voor een 

meerwaarde voor de leerling omdat dit weinig verandert aan de manier van instructie en de inhoud 

van de oefeningen. Leerlingen worden uiteindelijk te weinig uitgedaagd en dit werkt niet 

bevorderend voor de motivatie. De St. Jan de Doper kiest dan ook zelden voor deze vorm van 

versnelling.  

Voordat wordt besloten om te versnellen vindt de St. Jan de Doper het belangrijk een aantal 

aspecten te evalueren. 

Aspecten met betrekking tot de leerling: 

• Stel vast of de leerling een didactische voorsprong heeft, hoe groot die voorsprong is en of 

die voorsprong zich op meerdere leerstofgebieden manifesteert. Dit wordt vastgesteld middels het 

doortoetsen met methode-onafhankelijke toetsen (cito). Wanneer de didactische voorsprong op 

meerdere gebieden minder dan een jaar bedraagt, moet nogmaals kritisch gekeken worden naar de 

mogelijke versnelling.  

• Stel vast of de mogelijkheden van compacting en verrijking zijn uitgeput.   

• Ga na of voor deze leerling bijzondere risicofactoren van invloed kunnen zijn op de beslissing. 

Denk hierbij aan het sociaal functioneren, het zelfbeeld van de leerling, de beschikking over 

voldoende leer- en werkstrategieën, een leer- en/of gedragsstoornis en onderpresteren.  

• Ga na of al eerder sprake is geweest van vervroegde doorstroming. In dit geval is het veelal 

verstandiger om te kijken of een evenwichtig compactings- en verrijkingsaanbod verzorgd kan 

worden.  

• Ga in een gesprek na hoe de leerling zelf aankijkt tegen vervroegde doorstroming.  

• Ga in een gesprek na hoe de ouders aankijken tegen vervroegde doorstroming.  
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Aspecten met betrekking tot de schoolsituatie: 

• Tijdens en na de versnelling moeten voldoende begeleidingsmogelijkheden voor de leerling 

beschikbaar zijn. Aandachtspunten hierbij: kan de leerling rekenen op voldoende 

instructiemomenten wanneer gekozen wordt voor het traject van twee leerstofjaren in één 

schooljaar? Wordt de betrokken leerkracht voldoende ondersteund in die periode? Kan de 

ontvangende leerkracht de nodige nazorg verlenen aan de vervroegd doorgestroomde leerling? 

• Bekijk of voor deze leerling werkelijk geen reële andere opties meer zijn. Dat wil zeggen dat 

versnelling, zonder eerst de mogelijkheden van verbreding en/of verdieping onderzocht te hebben, 

geen goede optie is.  

• Niet alleen de leerling moet in staat zijn om zich aan te sluiten bij leerlingen uit de nieuwe 

groep, maar ook de nieuwe groep zelf moet open staan voor en voorbereid worden op de komst van 

een nieuwe leerling uit een lagere groep.  

• Bij de overweging of versnelling een zinvolle interventie voor de leerling is, kan ook de 

overweging voor plaatsing binnen het voltijds (hoog)begaafdenonderwijs meegenomen worden.   

Bij de afweging of versnelling een goede optie is wordt op de St. Jan de Doper het DHH model 

ingevuld. Deze heeft een vragenlijst ádviestraject vervroegde doorstroming’ die ingevuld kan worden 

bij een eventuele versnelling. 

Het Adviestraject vervroegde doorstroming 

Door het traject te doorlopen en de vragen te beantwoorden krijg je een beeld in hoeverre de 

leerling voldoet aan de criteria voor een vervroegde doorstroming en of een vervroegde 

doorstroming voor deze leerling een wenselijke optie is. Ook komt naar voren in hoeverre er risico’s 

zijn aan een eventuele doorstroming, die het besluit mogelijk minder wenselijk maken. Uiteraard ligt 

de uiteindelijke besluitvorming altijd bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het 

besluitvormingsproces. 

In het adviestraject komen alle criteria aan bod die van belang zijn bij de besluitvorming. Bij sommige 

vragen krijg je te zien wat het resultaat is uit de module diagnostiek en kun je dit resultaat gebruiken 

bij het kiezen van uw antwoord (let op: de resultaten vanuit de module diagnostiek worden alleen 

getoond wanneer de module diagnostiek is afgerond via het tabblad conclusie bij de resultaten). 

De volgende groepen vragen komen aan bod: 

1. Basisvragen 

2. Didactische aandachtspunten 

3. Pedagogische aandachtspunten 

4. Strategische aandachtspunten 

5. Instroomvoorwaarden groep 3 

Aan het eind van het adviestraject kun je het eindrapport bekijken waarin al de door jou gegeven 

antwoorden zijn opgenomen en een grafische weergave van de resultaten van het traject. Bij de 



 

Beleid meer-/hoogbegaafdheid 2019/2020 – KBS St. Jan de Doper 
 

grafische weergave krijg je een visueel overzicht van de gegeven antwoorden en kun je snel en 

gemakkelijk een beeld krijgen hoe de verschillende factoren uitpakken voor deze specifieke leerling. 

Eventueel kan het document ‘Versnellen zonder drempels’ van School aan Zet behulpzaam zijn 

(gratis te downloaden van internet).  

Het CBO Nijmegen heeft een versnellingswenselijk lijst. Deze wordt ook door de St. Jan de Doper 

gebruikt.  

Let op: versnellen alleen is nooit voldoende. Vaak heeft de leerling binnen een jaar toch weer een 

aanbod van compacten en verrijken binnen de nieuwe groep nodig.  

In het voortgezet onderwijs is versnellen vaak makkelijker. De school kan daar al meer aandacht gaan 

besteden aan het doel van de leerling. Waar wil de leerling naar toe? Welke doelen moeten er dan 

behaald worden?   

Bij de start van het voortgezet onderwijs doen ze daar vaak een stapje terug om de leerlingen te 

laten wennen. Voor een (hoog)begaafde leerling is dat vaak een hele teleurstelling. Het is goed om 

de leerling daar op voor te bereiden en een goede overdracht te verzorgen naar zijn nieuwe school.  

Versnellen in de kleuterperiode 

Als er in de kleuterperiode gedacht wordt aan versnellen wordt ook het DHH ingevuld. Eventueel 

kunnen bovengenoemde lijsten ook gebruikt worden.  

We kunnen ons vinden in de theorie van Eleonoor van Gerven. Die geeft het volgende aan: 

Allereerst is het goed om te zeggen dat niet iedere begaafde leerling, behoefte heeft aan een 

vervroegde doorstroming of versnelling. Het kan wel een belangrijke factor zijn. Vooral als- en zeker 

bij kleuters- de voorsprong is ontstaan door veel oefenen en structureel aanbod, in plaats van een 

spontaan ontstane voorsprong, loop je de kans een kind in een latere groep te overvragen. Je gaat 

namelijk uit van bepaalde leereigenschappen en denkvaardigheden, waaronder de wijze waarop hij 

of zij in staat is om leerstappen over te kunnen slaan. Wanneer een leerling deze eigenschappen niet 

beheerst, komt het vroeger of later in de problemen.  

Naast het in kaart brengen van begaafdheidskenmerken is het ook van belang de didactische 

voorsprong in kaart te brengen. Een voorsprong van 0-6 maanden is bij kleuters te verwaarlozen. 

Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs, dus een voorsprong van die mate zegt niet altijd zo veel. 

Is de voorsprong tussen 6 en 12 maanden? Dan is het van belang om eerst onderwijsaanpassingen uit 

te proberen om tegemoet te komen aan dat wat een leerling nodig heeft. Is de voorsprong groter 

dan 12 maanden (of lukt het niet de onderwijsaanpassingen, die nodig zijn, uit te voeren), dan wordt 

de urgentie om door te stromen ook al groter. 

Stel de voorsprong vast door de ontwikkeling op diverse vlakken in kaart te brengen. Gebruik 

hiervoor je leerlingvolgsysteem. Kijk niet alleen naar de taal- en de rekenkant, maar denk ook aan 

zaken als motoriek, wereldverkenning, sociaal en emotioneel functioneren. Daarnaast is het van 

belang om in kaart te brengen wat je van de andere startende groep 3 leerlingen verwacht. Kan deze 

leerling, zonder al te veel aanpassingen, dit ook? Denk daarbij aan volgehouden aandacht, 

concentratie, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen. Ga er steeds vanuit 

dat de slimme kleuter niet onder moet doen voor de andere groep 3-leerlingen en een gemiddeld tot 
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goede leerling zou moeten zijn. Hierbij geldt ook nog eens hoe breder de voorsprong (i.p.v. hoe 

groter de voorsprong) hoe urgenter de vervroegde doorstroming wordt.  

Ook het sociale aspect is van belang. Het gebeurt regelmatig dat slimme kleuters beter matchen met 

oudere kinderen. Doordat zij geen gelijkgestemden vinden in hun groep, verslechtert hun sociaal 

functioneren en hun welbevinden. Hierdoor gebeurt het regelmatig, dat leerkrachten en   IB-ers dit 

aanzien voor achterlopen op sociaal gebied in plaats van een voorsprong. Wanneer dit het geval is, 

zal blijven in groep 2 het alleen maar erger maken. 

Slimme kleuters- en zeker hoogbegaafde kleuters- zijn vaak gevoelige kinderen. Daardoor kan het zijn 

dat ze afwachtend gedrag vertonen, gevoelig zijn voor drukte in de (vaak wat rumoerige) 

kleutergroep en overprikkeld raken, snel dingen spannend vinden of emoties heftiger laten zien dan 

hun klasgenoten. Helaas wordt dit vaak uitgelegd als jong gedrag, terwijl dit hoort bij hun zijn. 

Leerlingen, waar dit voor geldt, hebben behoefte aan begrip en aan handvatten hoe hiermee om te 

kunnen gaan (let op: dus niet uitschakelen of overheen groeien). Wanneer dit het geval is, zal blijven 

in groep 2 de situatie geen goed doen. 

Het kan voorkomen dat een kleuter op al deze bovenstaande elementen een voorsprong laat zien, 

maar motorisch nog niet rijp genoeg is voor het schrijfonderwijs. Kleuters die op alle andere vlakken 

erg ver voor lopen, houd je tegen in ontwikkeling door hen, omwille van de motoriek in groep 2 te 

houden. Echter, overweeg goed welke mogelijkheden er zijn om een leerling in groep 3 te bedienen. 

Denk aan opties als: motorische oefeningen in groep 2 blijven volgen, pas de 2e helft van het 

schooljaar starten met schrijfonderwijs, computergebruik, koppelen aan maatjes, … Breng in kaart of 

en op welke manier dit haalbaar is. 

Over het algemeen werkt het goed beide alternatieven op een rijtje te zetten, zeker bij twijfel. Zet op 

een rijtje wat het oplevert om in groep 2 te blijven, wat daar geboden kan worden, waar deze 

leerling nog in kan groeien en wat valkuilen en risico’s zijn. Doe dit ook voor vervroegde 

doorstroming naar groep 3 om een helder beeld te krijgen en zo objectief mogelijk de leerling in 

beeld te krijgen. Waar past het aanbod het beste bij de leerling? Waar hoeven zo min mogelijk 

aanpassingen in begeleiding gemaakt te worden? Welke situatie is het meest haalbaar en wenselijk? 
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7) Rapportage  
Op de volgende manier rapporteren wij de prestaties van de leerlingen naar de ouders toe:  

Voor wat betreft verdiepende stof: 

- Toetsen van het betreffende blok volgens methode, worden ook door leerlingen in subgroep 

2 gemaakt. Dit cijfer is bepalend voor het rapport.  

- Pluswerk wordt beoordeeld door de leerkracht en de beoordeling opgenomen in het rapport 

- Beoordelingen van toetsen die formatief worden afgenomen, om het compacten te bepalen, 

worden niet in het rapport opgenomen.  

 

Voor wat betreft verbredende stof:  

Bij de beoordeling van de verbredende activiteiten gaat het vooral om gedragsvaardigheden die voor 

hun persoonlijke leerweg van belang zijn. Daarom kiezen we voor de rapportage voor de volgende 

onderdelen:  

- Vaardigheden : Zie ook het handelingsplannen en de evaluaties.  

Deze 7 uitdagingen zijn:  
1. Overtuigingen 
2. Geheugen 
3. Motivatie 
4. Frustratietolerantie 
5. Samenwerken 
6. Zelfstandig werken 
7. Wegwerken van hiaten 
 
Deze zijn onder te verdelen in de verzamelgroepen: 
Leren leren 
Leren denken 
Leren leven 
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8) Bijlagen 
 

1. Bijlage 1 intakeformulier 
 

Vragenlijst inschrijving kleuters op de St. Jan de Doper 

 

Wij willen kinderen zodra ze op school komen zo goed mogelijk begeleiden in 

hun ontwikkeling en leerproces. Het is daarom van belang dat wij al over 

informatie van uw kind beschikken voordat uw kind naar school komt. Op die 

manier kunnen wij de kinderen zo goed mogelijk indelen in een van onze groepen 

1/2. 

Wilt u deze vragenlijst invullen en terugsturen of afgeven op school?  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Naam van het kind 

 

 

Geboortedatum 

 

 

Datum van invullen 

 

 

Ingevuld door 

 

 

Zijn uw contactgegevens nog hetzelfde als in 

tijden van inschrijving?  

(Bent u verhuisd, een ander telefoonnummer, 

is er een broertje of zusje geboren?) 

 

 

 

 

Levensgeschiedenis 

 

Hoe was het kind als baby en peuter? 

Waren er problemen bij de geboorte?  

Hoe is de relatie met broertjes en zusjes? 
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Is er sprake van bijzondere gebeurtenissen 

zoals geboorte in het gezin, ziekte, 

ziekenhuisopname, scheiding, ouders, 

verhuizing, sterfgeval. 

 

Kunt u ons iets vertellen over hoe het ging op 

peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/crèche? 

 

 

 

Lichamelijke gesteldheid 

 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de lichamelijke 

gesteldheid van uw kind? Denk aan gehoor, 

gezichtsvermogen, medicijngebruik, dieet 

enz.  

 

Is uw kind onder behandeling bij een 

specialist? Bijvoorbeeld: fysiotherapeut, 

logopedist, kinderarts 

 

Is uw kind allergisch voor bepaalde stoffen? 

 

 

 

 

Ontwikkelingsgegevens 

 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

 

Kan het kind zichzelf aan- en uitkleden, naar 

het toilet gaan, buitenspelen, fietsen, 

steppen? 

 

Is het kind gewend aan uitstapjes met 

anderen (naar het park bijvoorbeeld). 
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Kan het kind zich zelfstandig redden op de 

WC? 

 
 

Sociale vaardigheden 

 

Hoe is de omgang met andere kinderen en 

volwassenen in de buurt, familie, kennissen 

en anderen op kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal? 

 

Wat zijn uw verwachtingen over de aansluiting 

van uw kind bij andere kinderen op school? 

 

Is uw kind actief of juist niet? 

Vindt uw kind het leuk om van alles te 

vertellen en direct mee te doen of kijkt hij/ zij 

graag eerst even toe zonder meteen mee te 

doen? 

 

Kan het kind de door u gestelde regels goed 

opvolgen? Hoe gaat dit op 

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/crèche? 

 

 

 

Spelontwikkeling 

 

Wat zijn voor uw kind de favoriete 

spelactiviteiten binnen en buiten? 

 

Voor welk speelgoed en wat voor 

speelkameraadjes heeft uw kind een 

voorkeur?  

(rustig/druk/jongens/meisjes etc.)  
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Taalontwikkeling eerste taal en 

tweede taal 

 

Is het kind in staat handelingen te 

verwoorden; bijvoorbeeld ik moet plassen, ik 

ga spelen? 

 

Hoe is de verstaanbaarheid  
(sprake van logopedie), is er sprake van 
een taalachterstand, of juiste grote 
voorsprong? 
 
Welke taal wordt thuis gesproken? 

 

 

 

Eventuele aanvullingen die u belangrijk vindt om te vermelden: 
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2. Bijlage 2: taxonomie van Bloom  
 

Taxonomie van Bloom: 

Stappenplan: 

1. Denk na over de manier waarop je de voorkennis gaat activeren 
2. Bedenk een hogere-orde-denkvraag of laat leerlingen die vraag zelf bedenken rond het thema 
3. Maak groepen of laat leerlingen individueel werken. 
4. Bespreek de eisen die je stelt aan de eindoplevering van de opdracht. Geef aan welke vrijheid 

de leerlingen hebben in de vormgeving. )(mogen ze zelf kiezen hoe ze presenteren?) 
5. Laat de leerlingen voorspellen hoe moeilijk de opdracht is en of ze in staat zijn om deze 

opdracht uit te voeren. Hoe gaan ze ermee aan de slag? 
6. Hoe gaan de leerlingen plannen? Leg het TASC-model uit  
7. Bedenk hoeveel ruimte de leerlingen krijgen. Mogen ze altijd op de computer? Spreek dit af. 

Hoever mogen ze afwijken van de leervraag? 
8. Begeleid de leerlingen door het stellen van (liefst hogere-orde) vragen. Geef zo min mogelijk 

antwoorden 
9. Lat leerlingen hun conclusies onderbouwen. Bespreek dit eventueel klassikaal 
10. Laat de leerlingen presenteren 
11. Laat de leerlingen evalueren. Dit kan klassikaal en individueel. Wat je anders doen als je nu 

terugkijkt op de opdracht? 
12. Laat de leerlingen nieuwe doelstellingen formuleren. 

 

Onthouden, begrijpen en toepassen zijn van een lagere denkorde. 
Kinderen die je wilt uitdagen zul je moeten gaan uitdagen op de bovenste drie denkordes. Analyseren, 

evalueren en creëren. 
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3. bijlage 3: protocol samenwerken 
 

Wat is het einddoel?  

Welke vorm kiezen we voor de 
samenwerking? 

 

Wat zijn de eisen?  

Wat zijn de randvoorwaarden?  

Welke rolverdeling is er?  

Wie is verantwoordelijke/eigenaar van 
het (deel)resultaat? 

 

Welke impliciete regels zijn er?  
 

  wat is het einddoel? 

Voor welk resultaat willen ze gaan (6, 8, 10?) 
als leerkracht aangeven wat wordt meegewogen in de beoordeling: 
Het eindproduct, de samenwerking of allebei. 
 welke vorm kiezen we voor de samenwerking? 

De taakgerichte aanpak, of de mensgerichte aanpak. 
taakgericht: zakelijke manier van samenwerken. Wie is er wel/niet, per onderwerp een vaste 
tijd, vaste eindtijd, etc. 

 Mensgericht: er is ruimte voor een gezellig onderonsje. Komen vaak niet toe aan alle punten.  
 wat zijn de eisen? 

Duidelijk aangeven waar het eindresultaat aan moet voldoen. 

 wat zijn de randvoorwaarden? 

Beschikbare tijd, locatie (in of buiten het lokaal), grootte van de groepjes, etc.  

 welke rolverdeling is er? 

Voorzitter, tijdbewaker, schrijver, opzoeker, etc.  

 wie is verantwoordelijke/eigenaar van het (deel)resultaat? 

Wie is er voor welk onderdeel verantwoordelijk. 

 welke impliciete regels zijn er?  

Omgangsvormen, de fatsoensregels.  
Maar ook over het eindproduct, mag je van onderwerp veranderen? 
Mag je tijdens buiten lestijd aan de opdracht werken? Etc. 

 

Het protocol moet letterlijk door iedereen ondertekend worden.  
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4. Bijlage 4: tasc model 
 

Inzetten van TASC 

Printbare versie staat in de documentenmap: hoogbegaafd 

 Omschrijving van de opdracht: wat doe je 
als leerkracht? 

Leerling (TASC-model) 

Introductie Formuleer het thema en de opdracht 
Op welke manier ga je voorkennis 
activeren? 
Denk aan hogere-orde-denkvragen. 
Wat zijn de eisen m.b.t. de opdracht? 
Wat zijn de eisen m.b.t. de presentatie? 

 

verkennen Hoe laat je de leerlingen plannen? 
Welke mogelijke onderzoeks-/leervragen 
kan de leerling stellen? 
Hoe doen ze dat? 

Wat weet ik van dit 
onderwerp? 
Wat is de opdracht? 
 

Opzetten onderzoek Hoe begeleid je de leerlingen vbij het 
formuleren van de onderzoeks-/leervraag? 
Hoeveel ruimte krijgen de leerlingen? 

Hoeveel ideeen kan ik 
bedenken? 
Wat is het beste idee? 

Uitvoeren onderzoek Welke bronnen staan de leerling ter 
beschikking? 
Hoe geef je tussentijds feedback? 
Welke rol spelen medeleerlingen? 

Uitwerken en aan de slag! 

Concluderen Hoe laat je leerling hun conclusies goed 
onderbouwen? 
Welke hogere-orde-denkvragen zijn daarbij 
belangrijk? 

Wat vind ik van het resultaat? 

Presenteren Op welke manieren mogen leerlingen 
presenteren? 
Wat zijn de eisen aan de presentatie? 

Presenteren!  

Verdiepen/verbreden Wat heeft de leerling geleerd en wat zou hij 
nog kunnen onderzoeken? 

Wat heb ik er van geleerd? 
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Websites: 
 
https://stjandedoper.dhh-po.nl/ 
 
https://balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-hoogbegaafdheid/ 
 
https://sites.google.com/site/meerenhoogbegaafd/home  
 
https://www.ieku.nl/wp-content/uploads/2011/05/Voorbeelden-van-Bloom.pdf 
 
http://hoogbegaafdvlaanderen.be/01_Hoogbegaafd/definities_in_lit.html   
 
https://slo.nl/sectoren/po/ 
 
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom 
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https://sites.google.com/site/meerenhoogbegaafd/home
https://www.ieku.nl/wp-content/uploads/2011/05/Voorbeelden-van-Bloom.pdf
http://hoogbegaafdvlaanderen.be/01_Hoogbegaafd/definities_in_lit.html
https://slo.nl/sectoren/po/
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom
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http://vooruitwerklab.nl 
 
www.talentstimuleren.nl 

http://vooruitwerklab.nl/

