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Wat is de flexgroep? 
In de flexgroep zitten kinderen die cognitief getalenteerd zijn en 
naast het gewone programma aan een ander doel kunnen wer-
ken.  In de klas worden opdrachten compacter gemaakt, waar-
door tijd overblijft voor verrijking; verdieping en verbreding.  
In de flexgroep wordt op andere manieren aan de volgende 
doelen gewerkt:  
 
 Werken aan mind-set en bewustwording van eigen unieke 

capaciteiten; 
 Ontwikkelen van metavaardigheden zoals inzicht krijgen in 

het eigen leerproces en daarop leren reflecteren; 
 Presteren op excellent niveau door middel van cognitief 

uitdagende leerstof, waardoor de noodzaak van het ge-
bruik van leerstrategieën wordt geoefend en aangeleerd; 

 Ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals executie-
ve functies, zelfstandig werken en  automatiseren.  

 
Wat is de meerwaarde van een speciale flexgroep? 
Cognitief getalenteerde kinderen kunnen tegen specifieke pro-
blemen aan lopen. Hoe leer je bijvoorbeeld leren, als je alles 
altijd eerder kunt dan gebruikelijk? Hoe communiceer je met 
leeftijdsgenoten over jouw ideeën en oplossingsstrategieën? 
Hoe maak je ideeën concreet? ? Hoe zet je door als iets moeilijk 
wordt? In de flexgroep is hier specifieke aandacht voor. 
 

 

 

 

 

 

“De 7 gewoonten  

en executieve 

functies zijn een 

belangrijk  onder-

deel van de  

 flexgroep.”  



 

 

 
 
 
Waar komt de naam flexgroep vandaan? 
Flex komt van flexibel. We kijken waar uw kind zich het beste kan 
ontwikkelen en wat uw kind nodig heeft. De samenstelling van de 
groep wisselt. Daarnaast is het programma flexibel, omdat we per 
leerling kijken aan welke doelen er wordt gewerkt. 
 

Met welk doel  zit mijn kind in de  
flexgroep? 
Om aan bovengenoemde specifieke doe-
len te werken. Zo wordt er bijvoorbeeld 
regelmatig een blok Spaans gegeven. Het 
primaire  doel in de flexgroep bij het leren 
van een nieuwe taal is leren leren , auto-
matiseren en doorzetten. Het secundaire 
doel is de taal gaan beheersen.  
 

 
Via welke weg wordt mijn kind in de flexgroep geplaatst? 
Tweemaal per jaar kan de groepsleerkracht een kind aanmelden 
voor deelname. Een commissie bestaande uit de IB-er, flexgroep-
leerkracht en de talentbegeleider beoordeelt de aanmeldingen. 
Een leerkracht meldt een kind aan op grond van observaties, het 
invullen van signaleringslijsten, Cito-uitslagen en zorgbehoefte. 
 
Hoe lang duurt deelname in de flexgroep van mijn kind? 
Vanaf groep 1 kan een kind deelnemen. In de onderbouw is dit 30 
minuten per week. Voor de midden- en bovenbouw 60 minuten 
per week. Na 18 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er 
gekeken of opnieuw deelnemen uw kind helpt in zijn verdere ont-
wikkeling.  
 
Hoe word ik op de hoogte gehouden van de vorderingen van 
mijn kind en de inhoud van de gegeven lessen in de flexgroep?  
Door de groepsleerkracht. Daarnaast tweemaal per jaar via het 
portfolio. Daarin wordt door het kind én kort door de flexgroep-
leerkracht verslag gedaan van de ontwikkeling. 
 

 

 


