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INLEIDING
Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen
leerlingen, wordt op onze school gedifferentieerd onderwijs geboden. Voor leerlingen die meer aankunnen,
wordt Levelwerk geboden in de klas en waar nodig volgen leerlingen onderwijs in de Uitdaagklas buiten de klas.
Deze zelfde structuur wordt op meerdere basisscholen aangehouden. Voor sommige (hoog)begaafde kinderen
in het basisonderwijs is dit echter nog niet voldoende. Deze kinderen hebben specifieke onderwijs- en
begeleidingsbehoeften waar beter in voorzien moet worden. Als zij niet de juiste begeleiding krijgen, kan dat
leiden tot onderpresteren, faalangst, probleemgedrag en in extreme gevallen zelfs tot thuiszitten.
Wij willen een beter passende oplossing zoeken voor onze (hoog)begaafde leerlingen, maar ook voor andere
hoogbegaafde leerlingen in Zeist (en omstreken). In de omgeving van Zeist is, gezien wachtlijsten op andere
scholen, nog te weinig passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen. Daarom willen we zoeken naar balans
tussen voldoende passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in een groep met
ontwikkelingsgelijken enerzijds en contact en samenwerking met leeftijdsgelijken (maar anders qua
ontwikkelingsniveau) anderzijds. Op deze manier willen we deze (hoog)begaafde leerlingen voorbereiden op een
plek in onze maatschappij.
In dit beleidsplan beschrijven we een theoretisch kader omtrent (hoog)begaafdheid en onderwijsbehoeften van
(hoog)begaafde leerlingen, de structuur die we als school willen neerzetten om ons onderwijs op deze
behoeften af te stemmen en het aannamebeleid dat hiervoor zal gelden.

THEORETISCH KADER
WAT VERSTAAN WIJ ONDER ( HOOG)BEGAAFDHEID?
Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. In de literatuur zijn verschillende modellen en
definities te vinden die wij als school hanteren. Eén van de meest duidelijke en meest gebruikte modellen die
een beschrijving geeft van hoogbegaafdheid en tevens het model is dat wij op de Griffel hanteren, is het
Triadisch Interdependentiemodel (Mönks & Ypenburg, 1995, zie Figuur 1).

Figuur 1. Triadisch Interdependentiemodel (Hogeboom, Aarntzen, Brouwer, Cox, & Van Gilst, 2012)
Volgens het Triadisch Interdependentiemodel dient er sprake te zijn van drie persoonlijkheidsfactoren om van
hoogbegaafdheid te kunnen spreken (Dai, Swanson & Cheng, 2011; Mooij, 2013; Reis & Renzulli, 2010):
- een bovengemiddelde intelligentie (een totale IQ-score van boven de 130);
- een hoge mate van creativiteit: een creërend denkvermogen, waardoor een mens in staat is om buiten de
reguliere kaders oplossingen voor problemen te zoeken;
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- een hoog niveau van taakgerichtheid en veel eigen structureringsvermogen, waardoor een mens meer en
diepgaand gemotiveerd aan taken kan werken en zich verder kan ontwikkelen en hierbij doorzettingsvermogen
vertoont.
Dit zijn echter niet de enige factoren die bepalen of een kind zich manifesteert als hoogbegaafd. Ook de
omgevingsfactoren zijn van groot belang om tot prestaties op hoogbegaafd niveau te komen. De factoren
school, gezin en leeftijdsgenoten zijn hiervoor doorslaggevend (Heller, 2004; Heller, 2012; Mönks & Ypenburg,
1995). Een kind moet op school voldoende begeleid en uitgedaagd worden om zich te kunnen ontwikkelen om
alle persoonlijkheidsfactoren te kunnen laten zien. Ook in het gezin moet een kind hiervoor ruimte krijgen en
ouders moeten de talenten op een evenwichtige manier stimuleren. Een goede relatie met leeftijdsgenoten is
van belang. Een hoogbegaafd kind kan meer moeite hebben met aanpassen aan zijn leeftijdsgenoten, omdat ze
veelal cognitief op een ander niveau zitten. Omgaan met andere hoog-en/of meerbegaafde kinderen kan hierin
helpen (Van Gerven, 2002).
Een hoog intelligent kind kan zich ontwikkelen tot een hoogbegaafd persoon wanneer de drie
persoonlijkheidskenmerken in hoge mate aanwezig zijn, er een positief stimulerende omgeving is en er
onderlinge harmonie bestaat tussen de zes genoemde factoren. Volgens het Triadisch Interdependentiemodel
blinkt een hoogbegaafde uit op meerdere gebieden. In de praktijk zijn er echter ook kinderen die op één
(vak)gebied uitblinken. In dat geval spreken we niet van hoogbegaafde leerlingen, maar over begaafde
leerlingen. Deze leerlingen kunnen gedeeltelijk dezelfde problemen ervaren als hoogbegaafde leerlingen en
hebben misschien op dat vakgebied dezelfde aanpak nodig. Het Triadisch Interdependentiemodel is bedoeld om
op een bepaalde manier naar kinderen te kijken. De leerkracht kan dan kijken welke kenmerken al aanwezig zijn
en welke aangescherpt moeten worden om een kind te helpen optimaal te ontwikkelen.

PROFIELEN VAN BEGAAFDE LEERLINGEN
Begaafdheid kan zich, door verschillen in aanleg en omgevingsfactoren, op verschillende manieren uiten in
zichtbaar gedrag. De mate van sociale aanpassing en de hoogte van de prestaties zijn twee dimensies waarin
begaafde leerlingen verschillen. Op basis van deze dimensies hebben Betts & Neihart (2010) verschillende
profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen opgesteld, die informatie verschaffen over hun gedrag,
gevoelens en behoeften (zie Tabel 1). Deze profielen bieden houvast in het herkennen van (hoog)begaafde
leerlingen, het inschatten van hun onderwijsbehoeften en het voorzien daarin (zie Bijlage 1).
De profielen van begaafde leerlingen laten zien dat (hoog)begaafde leerlingen niet per definitie succesvol zij.
(Hoog)begaafde leerlingen kunnen tegen veel problemen aanlopen tijdens de schoolloopbaan (Haenen & Mol
Lous, 2012). Om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn er steeds meer aparte
voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen ontwikkeld, waarbij ze geheel of gedeeltelijk in aparte klassen,
groepen of scholen onderwijs volgen (Hoogeveen, Van Hell, Mooij, & Verhoeven, 2004).
Tabel 1
Profielen hoogbegaafde leerlingen (Betts & Neihart, 2010; Haenen & Mol Lous, 2014)
Profiel
De leerling…
De leerkracht kan de leerling…
Succesvolle
… past zich aan aan het onderwijs
… coachen om autonoom te handelen
leerling
… haalt hoge cijfers
… leren leren
… maakt makkelijk contact
… vindt mening van omgeving belangrijk
… is perfectionistisch
… kan faalangst hebben
Uitdagend
… is creatief
… uitdagen met verrijking
creatieve leerling … haalt hoge cijfers
… bewust maken van kwaliteiten
… kan tactloos/sarcastisch zijn
… coachen op het gebied van sociale
… kan door conflicten laag zelfbeeld
vaardigheden
hebben
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Onderduikende
leerling

… heeft veel sociale contacten
… haalt prima cijfers
… verbergt hoogbegaafdheid
… kan meer presteren dan hij laat zien

Risicoleerling
(drop-out)

… is gefrustreerd over het
onderwijssysteem
… kan een laag zelfbeeld hebben
… merkt dat leren niet altijd gaat zoals
verwacht
… kan een laag zelfbeeld hebben
… werkt effectief
… is intrinsiek gemotiveerd
… heeft succeservaringen
… kan een positief zelfbeeld hebben
… weet dat inzet nodig is voor leren

Dubbel bijzonder
(tevens gedrags/leerprobleem)
Autonome
leerling

… in de gaten houden of hij ineens
motivatie of interesse verliest
… accepteren
… bewust maken van kwaliteiten
… verdieping geven
… bewust maken van kwaliteiten
… coachen op het gebied van zelfbeeld
… leren leren
… succes laten ervaren
… extra begeleiden op het gebied van
gedrags-/leerprobleem
… erkennen van hoogbegaafdheid
… uitdagen met verrijking

UITDAGINGEN VAN (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN
Volgens Koenderink (2012) kunnen (hoog)begaafde leerlingen tegen een zevental uitdagingen aanlopen. Op
deze aspecten dient in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen dan ook extra te worden ingezoomd.
DE UITDAGING VAN DE OVERTUIGINGEN
Veel vastgelopen (hoog)begaafde leerlingen schrijven falen toe aan externe factoren waar ze geen invloed op
hebben. Hierdoor zien zij het belang niet in van inzet en doorzettingsvermogen. Het is van belang dat deze
leerlingen met kleine succeservaringen en feedback op inzet en doorzettingsvermogen gaan ontdekken dat je
resultaat boekt als je je talent combineert met inzet en strategiegebruik.
DE UITDAGING VAN HET GEHEUGEN
(Hoog)begaafde leerlingen leren vaak op een begrijpende manier, zonder te hoeven ‘stampen’. Hierdoor wordt
het geheugen onvoldoende aangesproken. Op het moment dat van hen wél wordt verwacht zaken te
onthouden, lopen zij vast. Het is voor hen van belang dat hen wordt uitgelegd waarom ze zich moeten
inspannen om bepaalde zaken te automatiseren en uit het hoofd te leren. Hiervoor is een top-down benadering
van de lesstof wenselijk.
DE UITDAGING VAN DE MOTIVATIE
(Hoog)begaafde leerlingen zijn niet zelden onderpresteerders, die de motivatie voor het leren zijn verloren. Door
eerst aansluiting te zoeken bij dat waar de leerling warm voor loopt (matching), kun je daarna het veilige
kennisdomein van het kind gaan oprekken (stretching). Dit in combinatie met duidelijke regels en warme
begeleiding kan de motivatie van de leerlingen weer versterken.
DE UITDAGING VAN DE FRUSTRATIETOLERANTIE
Veel (hoog)begaafde leerlingen hebben niet geleerd om zich in te spannen, waardoor zij een smalle band van
uitdaging en een lage frustratietolerantie ontwikkelen. Het is om deze reden belangrijk dat er aandacht is voor
leren leren aan de hand van leerstof op het juiste niveau met passende eisen aan de opdracht. Hierbij moet de
leerkracht leerlingen leren dat ze intellectuele capaciteit kunnen ontwikkelen door er tijd en moeite in te steken
(growth mindset) (Haenen & Mol Lous, 2014). Hiervoor zijn goede leergesprekken, effectieve feedback op het
leerproces en de inzet van metacognitieve vaardigheden van belang (Veenman, Elshout, & Meijer., 1997).
DE UITDAGING VAN HET SAMENWERKEN
(Hoog)begaafde leerlingen hebben over het algemeen moeite met samenwerken, door een beperkte mate van
empathie, een snel denktempo en een andere manier van denken. (Hoog)begaafde leerlingen hebben het nodig
om veel aandacht te besteden aan basale samenwerkingsvaardigheden (o.a. actief luisteren, elkaar laten
uitspreken, omgaan met uitgestelde aandacht, het geven van ‘ik-boodschappen’). Daarnaast is het belangrijk dat
deze leerlingen weten waarom ze moeten samenwerken.
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DE UITDAGING VAN HET ZELFSTANDIG WERKEN
Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt, met name op de hogere niveaus, een grote mate van
zelfsturing gevraagd. Hiervoor is doorzettingsvermogen nodig en het leren omgaan met fouten. Door een hoge
mate van perfectionisme van veel (hoog)begaafde leerlingen, wat kan leiden tot faalangst, is het van belang dat
feedback wordt gegeven op strategie en proces en niet op resultaat. Daarnaast moet aandacht worden besteed
aan omgaan met fouten, probleemoplossen, doorzettingsvermogen, omgaan met uitgestelde aandacht, omgaan
met spanning en het vergroten van de band van uitdaging.
DE UITDAGING VAN HET WEGWERKEN VAN HIATEN
(Hoog)begaafde leerlingen hebben meer kans om hiaten op te lopen dan andere leerlingen door versnellen of
doordat zij vaak konden compenseren met hun intelligentie. Door pretoetsen, regelmatige herhaling en
overhoring van oude stof en oude strategieën kunnen hiaten vroegtijdig worden opgespoord én worden
weggewerkt.
UITDAGINGEN BIJ HET OVERSTAPPEN NAAR EEN VOL- OF DEELTIJDSKLAS VOOR (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN
Naast bovenstaande uitdagingen ligt er een uitdaging in het zelfbeeld van (hoog)begaafde leerlingen die
overstappen van een reguliere klas naar een vol- of deeltijdsklas voor (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij is
sprake van het big-fish-little-pond-effect: (hoog)begaafde leerlingen die in een reguliere groep zitten, excelleren
in veel opzichten ten opzichte van de groep, wat hun zelfbeeld verhoogt. Dit is bij (hoog)begaafde leerlingen in
een groep met ontwikkelingsgelijken niet het geval. Daarom is het van belang dat geen competitieve oriëntatie
wordt gehanteerd, waarbij leerlingen hun prestaties vergelijken met anderen, maar dat het onderwijs meer
individueel georiënteerd is (Marsh, Chessor, Craven & Roche., 1995; Marsh & Hau, 2003). In het onderwijs moet
dan ook veel aandacht zijn voor eigen leerdoelen, het proces en voor het vieren van individuele
succeservaringen.

ONDERWIJS AAN (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN OP DE GRIFFEL
VERANTWOORDING
(Hoog)begaafde leerlingen hebben een andere aanpak nodig dan gemiddeld begaafde leerlingen (Houkema,
2008). Aangepast onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is dan ook geen luxe, maar noodzaak. Volgens een
onderzoek van Hoogeveen et al. (2004) is een onderwijsomgeving adequaat te noemen voor (hoog)begaafde
leerlingen als deze situatie functioneert als katalysator voor het tot uiting komen van de mogelijkheden van de
(hoog)begaafde leerling. Er kan echter niet één onderwijsaanpassing genoemd worden die dit in zijn totaliteit
kan bieden voor iedere leerling. Het is daarom van belang dat er binnen een school meerdere aanpassingen
geboden worden. Vervolgens kan worden nagegaan welke aanpassing bij een specifieke leerling tot de beste
cognitieve en sociaal-emotionele resultaten leidt (Hoogeveen et al., 2004).
Op de Griffel hebben we de volgende onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, om voor
elke leerling een passende onderwijsomgeving te bieden:
1) compacten en verrijken in de klas m.b.v. Levelwerk en ***-werk vanuit de methoden;
2) compacten en verrijken in de klas met daarbovenop een dagdeel Uitdaagklas per week;
3) zes dagdelen HB-onderwijs in een specifieke klas met ontwikkelingsgelijken, vier dagdelen onderwijs in de
reguliere groep.
Deze aanpassingen zijn in Tabel 2 nader uitgewerkt.
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Tabel 2
Onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op de Griffel
In de groep
1 dagdeel buiten de groep
Wie
Leerlingen begaafd op
Meer- of hoogbegaafde
één of meerdere
leerlingen (alle cognitieve
ontwikkelingsgebieden
ontwikkelingsgebieden)
Wat
Levelwerk
Levelwerk + Uitdaagklas

Waarom

Moeten zich blijven
ontwikkelen en
uitgedaagd worden.

Moeten zich blijven
ontwikkelen en uitdagen, zich
met gelijkgestemden kunnen
meten met aandacht voor
leren leren.

Waar

In de eigen klas onder
begeleiding van de eigen
leerkracht

Wanneer
Hoe

Gedurende de schooldag
Compacten reguliere
lesstof,
verrijkingsopdrachten,
extra materiaal uit de
Levelbox.

Levelwerk: in de klas onder
begeleiding van de eigen
leerkracht;
Uitdaagklas: met
ontwikkelingsgelijken onder
begeleiding van meer- en
hoogbegaafdheidsspecialist
Een dagdeel in de week
Levelwerk: compacten
reguliere lesstof,
verrijkingsopdrachten, extra
materiaal uit de Levelbox.
Uitdaagklas: eigen projecten
met aandacht voor o.a. leren
leren en
onderzoeksvaardigheden

HB klas
(Hoog)begaafde leerlingen
die vastlopen in het
reguliere onderwijsaanbod
Alle ochtenden +
vrijdagmiddag onderwijs in
de HB-klas, vier middagen
les in reguliere leerjaar
Hebben meer specifieke
onderwijsbehoeften en
ondersteuning nodig,
waaraan tegemoet kan
worden gekomen door
onderwijs met
ontwikkelingsgelijken, maar
moeten daarnaast ook
leren omgaan met
leerlingen met andere
ontwikkelingsniveaus.
6 dagdelen HB-klas:
specifiek lokaal;
4 middagen: aansluiten bij
reguliere groep van dat
leerjaar

Zes dagdelen per week
Compacten vanuit topdown benadering van
reguliere lesstof in drie
dagdelen, verbreden met
grootschalige projecten en
andere vakgebieden met
aandacht voor o.a. leren
leren en
onderzoeksvaardigheden

In de HB-klas op de Griffel kunnen we leerlingen in hun ecologische omgeving onderwijs bieden dat past bij hun
behoeften, zodat ze sociale relaties ontwikkelen in de directe persoonlijke sfeer. Dit draagt bij aan het welzijn
van een kind (Jeninga & Van Meersbergen, 2012). Uit diverse onderzoeken blijkt verder dat een aparte groep
met (hoog)begaafde leerlingen positieve effecten heeft op prestaties op het gebied van taal, rekenen, sociale en
exacte vakken en creativiteit (Delcourt, Loyd, Cornell, & Goldberg, 1994). Negatieve effecten werden gevonden
met betrekking tot schoolprestaties in het algemeen, testangst (Zeidner & Schleyer, 1999) en gedrag (Delcourt
et al., 1994). Dit lijkt onder andere te verklaren door het eerder genoemde big-fish-little-pond-effect. In ons
onderwijs in de Uitdaagklas en HB-klas moet daarom veelvuldig aandacht worden besteed aan verhoging van het
eigen (academisch) zelfbeeld, psycho-educatie (wat is hoogbegaafdheid, wat betekent dat voor de manier
waarop jij leert en waarop anderen leren en wat kun je met die informatie) en beheersingsleren.
Wij kiezen bewust voor een menging van HB-onderwijs met de reguliere groep, omdat wij het essentieel vinden
dat alle leerlingen elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren, mede met het oog op de participatie in de
maatschappij.
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KEUZE VAN LEERSTOF
De leerstof wordt gekenmerkt door verrijking en compacting. Bij verrijking is het van belang dat deze niet
bovenop de reguliere leerstof wordt aangeboden, maar in plaats daarvan. Het is daarvoor ook noodzakelijk dat
er ‘compacting’ plaatsvindt van de reguliere leerstof. De keuze en de beoordeling van de aangepaste leerstof
dienen een theoretische basis te hebben, waarbij het accent ligt op het leerproces in plaats van op het product.
Het uitgangspunt voor keuze en beoordeling van de lesstof is dat een leerling controle krijgt over zijn of haar
denk- en werkstrategieën, zoals het durven aangaan van uitdagingen. Het gaat niet om het produceren van wat
je al weet, iets dat nu nog vaak gebeurt, maar het om het werkelijk kunnen aanleren van: nieuwe kennis en
vaardigheden, doorzetten, plannen, en organiseren. Een voorbeeld van een dergelijk op theorie gebaseerd
aanbod is het ‘Vooruitwerklab’. Hier wordt de Triarchic Theory van Sternberg (Sternberg & Grigorenko, 2000)
gebruikt als uitgangspunt. Leerlingen leren een onderscheid te maken tussen verschillende manieren van
denken, en die te herkennen bij henzelf en anderen. Zo krijgen ze een beeld van hun sterke en minder sterke
kanten, en leren ze de minder sterke kanten verder te ontwikkelen. De indruk bestaat dat veel huidige vormen
van verrijking vooral als doel hebben dat leerlingen zich prettig voelen, door voor hen interessante leerstof aan
te bieden. Ze worden echter te weinig gestimuleerd om over hun eigen grenzen heen te gaan. Wat dus bereikt
wordt is weliswaar minder frustratie op school, maar er wordt weinig meer geleerd dan alleen het reguliere
programma.
COMMUNICATIE
De thuissituatie speelt ook een significante rol in het functioneren van de hoogbegaafde leerling (Heller, 2004).
Het is dus van belang dat er voor de thuissituatie aandacht is en dat er voldoende communicatie blijft tussen
school en ouders. Hoe vaak er contact moet zijn tussen ouders en school hangt af van de situatie, maar kan
variëren van wekelijks tot maandelijks. In dergelijk contact kan gekeken worden welke veranderingen op school,
maar ook eventueel welke veranderingen in de thuissituatie ondersteunend kunnen zijn voor een adequate
ontwikkeling van de leerling. Als blijkt dat er factoren in de thuissituatie belemmerend werken, kan school
proberen hier ondersteuning in te bieden of doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

DE PRAKTIJK
Het lesrooster voor de leerlingen in de HB-klas is weergegeven in Tabel 3.
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Tabel 3
Lesrooster voor leerlingen in de HB-klas

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend
8.30-12.00 uur
Leervakken gericht op de hogere
denkvaardigheden.
Vakgebieden:
taal
rekenen
lezen
spelling
begrijpend lezen
Engels
Leervakken gericht op de hogere
denkvaardigheden.
Vakgebieden:
taal
rekenen
lezen
spelling
begrijpend lezen
Engels
Leervakken gericht op de hogere
denkvaardigheden.
Vakgebieden:
taal
rekenen
lezen
spelling
begrijpend lezen
Engels
Leervakken gericht op de hogere
denkvaardigheden. Afronden lesprogramma en tijd
voor projecten.
taal
rekenen
lezen
spelling
begrijpend lezen
Engels
project onderwijs:
leren leren
debat en filosofie
levensbeschouwing
onderzoek doen
presenteren
literatuur

Middag
12.30-14.00 uur
In eigen leerjaar:
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en techniek)
gym
kunst en cultuur
Vreedzame school
zelfstandige verwerking (van de ochtend)
schrijven
extra automatiseren
In eigen leerjaar:
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en techniek)
gym
kunst en cultuur
Vreedzame school
zelfstandige verwerking (van de ochtend)
Schrijven
extra automatiseren
In eigen leerjaar:
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en techniek)
gym
kunst en cultuur
Vreedzame school
zelfstandige verwerking (van de ochtend)
schrijven
extra automatiseren
In eigen leerjaar:
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en techniek)
gym
kunst en cultuur
Vreedzame school
zelfstandige verwerking (van de ochtend)
schrijven
extra automatiseren
leren leren
leren omgaan met tegenslagen
debat en filosofie
levensbeschouwing
onderzoek doen
evalueren en plannen
metacognitieve vaardigheden

ZES DAGDELEN HB-ONDERWIJS
Op basis van al het voorgaande moet het verrijkingsonderwijs in de HB-klas voldoen aan de volgende eisen (De
Boer, 2013; Van Tassel-Baska, 2003; Schrover, 2011):








nadruk op uitdagende opdrachten; verdiepend in plaats van verbredend leren; op concepten in plaats
van feiten; aandacht voor dwarsverbanden tussen en binnen concepten: methoden dienen hierbij als
informatiebron, leerlijnen zijn leidend
complexe opdrachten die leerlingen uitdagen om abstract te denken en gebruik te maken van hogereorde denkvaardigheden (met name creëren);
mogelijkheid voor ‘intensiteit’; langere tijd kunnen werken aan een idee dat fascineert;
mogelijkheden voor het toepassen van metacognitieve vaardigheden;
actief leren en oplossen van problemen;
stellen van relevante doelstellingen en eisen voor leerlingen:
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o








elke week een leerdoel voor de HB-groep gebaseerd op Doelen en Vaardigheden voor
Ontwikkeling (zie Figuur 3)
o elke week twee persoonlijke leerdoelen:
 1 gebaseerd op Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling
 1 cognitief leerdoel
authentiek assessment; zoals portfolio’s en ‘performance based’-activiteiten;
inzicht in eigen leren: eigen sterke en zwakke kanten kennen, verbinden van eigen voorkennis met
nieuwe kennis, fouten durven maken;
overzicht over het leertraject bieden (top-down);
motivatie en doorzettingsvermogen stimuleren: opdrachten met wrijvingsmomenten om met
hindernissen te leren omgaan;
reflectie op het eigen leerproces;
samenwerken: inzien en evalueren van eigen bijdrage aan de samenwerking en bijdrage van anderen.

Hieraan toegevoegd willen we, vanwege de invloed van omgang met peers op het academisch zelfconcept van
hoogbegaafde leerlingen, aandacht besteden aan het leren omgaan met teleurstellingen, eigen leercurve vieren
i.p.v. vergelijken met anderen, en toetsingsangst.

Figuur 3. Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (bron: talentstimuleren.nl)
VIER DAGDELEN IN DE REGULIERE GROEP
Vier middagen zullen de leerlingen van de HB-klas aansluiten bij de reguliere groepen en daar leskrijgen in
voornamelijk de creatieve vakken, sociaal-emotionele ontwikkeling en zaakvakken Al onze leerkrachten zullen
ook teamscholing (2020-2021) krijgen op het gebied van hoogbegaafdheid, het herkennen van hoogbegaafde
leerlingen en het lesgeven aan deze groep leerlingen met aandacht voor theorie en praktijk.
1x per week gym met HB groep
1x per week gym in eigen leerjaar
1x per week Kunst & cultuur of NW&T in eigen leerjaar
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MIDDELEN
-leerdoelen en leerlijnen SLO
-extra materialen (o.a. levelwerk, methodes)
-breinbrekers, smart games
-leerkrachten
LOKALEN
lege lokaal naast Maud
FINANCIERING
Het Sticht + subsidie SWV (Arie Slob i.c.m. SWV)
AANNAMEBELEID
Hoewel een hoge intelligentie alleen volgens het Triadisch Interdependentiemodel niet voldoende is om van
hoogbegaafdheid te spreken, kan het aanhouden van een IQ-score wel een uitgangspunt zijn voor meer- en
hoogbegaafdheidsonderwijs (Feldhusen & Jarwan, 2000; Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worrel, 2011). Hierbij
moet de kanttekening worden geplaatst dat, naast intelligentie, ook niet-cognitieve aspecten als werkhouding en
zelfstandigheid als selectiecriterium voor meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs kunnen gelden (Card & Giuliano,
2014).
Voor aanname in onze klas voor (hoog)begaafde leerlingen hebben wij een psychodiagnostisch onderzoek nodig,
bestaande uit een intelligentieonderzoek aangevuld met een verklarend onderzoek naar specifieke
onderwijsbehoeften van uw kind. Zonder een onderzoek kunnen wij niet overgaan tot toelating tot onze klas
voor (hoog)begaafde leerlingen.
Daarnaast zal er vóór toelating een startgesprek ingepland worden. In dit gesprek bekijkt de directie samen met
de HB-gespecialiseerde leerkracht of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.
Vragen die o.a. gesteld worden tijdens dit gesprek zijn;
-heeft de huidige school gerichte interventies ingezet maar blijft er ondanks deze interventies
handelingsverlegenheid?
-zijn er contra-indicaties aanwezig? Bijvoorbeeld, kinderen met ernstig externaliserend gedrag en/of kinderen
met een zeer trage verwerkingssnelheid kunnen niet voldoende ondersteund worden in hun
onderwijsbehoeften in onze HB klas
-zijn er bij uw kind voldoende begaafdheidskenmerken zichtbaar?
-is er bij uw kind sprake van specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, waardoor het
welbevinden of de begaafdheidskenmerken bij de leerlingen ernstig in de knel raken of dreigen te raken?
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