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Visie 

De visie van De Bron op onderwijs: 
 Ieder kind is uniek;  

geschapen met een eigen doel en talent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel 

 
Ons doel is dat de kinderen effectief persoonlijk leiderschap ontwikkelen, waardoor hun uniciteit en 
hun talent zichtbaar worden en kunnen groeien.  
Praktisch betekent dit dat de kinderen zichzelf leren kennen (Covey-gewoonte 1: pro-actief zijn, 
gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen, gewoonte 3: belangrijke zaken eerst) en komen tot 
wederzijdse afhankelijkheid met hun omgeving (Covey- 
gewoonte 4: win-win, gewoonte 5: eerst begrijpen dan begrepen 
worden, gewoonte 6: creëer synergie), en een balans vinden 
tussen alle onderdelen van het leven (Covey- gewoonte 7: houd 
de zaag scherp). 
Dit zien we terug in groei op alle ontwikkelingsgebieden 
(cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel), in zelfstandigheid, 
het stellen van persoonlijke doelen en leren leren. 
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1. Doel cognitief getalenteerde kinderen 

 
Omdat alle kinderen uniek zijn, hebben we te maken met verschillende ontwikkelniveaus en 
verschillende mogelijkheden in één jaargroep.  
We beschrijven in dit stuk het beleid ten aanzien van kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben(cognitief getalenteerd zijn). Cognitief getalenteerde kinderen zijn in onze visie kinderen die op 
bovengemiddeld begaafd niveau denken en/of presteren of dat zouden moeten kunnen. Deze 
kinderen kunnen op bepaalde gebieden een andere begeleidingsaanpak nodig hebben en specifieke 
leerdoelen hebben. Hierboven zijn de doelen beschreven voor alle kinderen op De Bron. Aan deze 
doelen wordt ook gewerkt met de cognitief getalenteerde kinderen met in acht neming van de 
specifieke problemen waar zij tegenaanlopen. 
Voor De Bron is leerbehoefte en ontwikkeling van het kind leidend en niet zijn IQ en/of Cito score. 
 
Specifiek zijn deze doelen voor cognitief getalenteerde kinderen:  

• Ontwikkelen van een reële positieve levenshouding. We denken hierbij aan onder andere je 
mind-set,  attributiestijl, bewustwording van eigen unieke capaciteiten en leren leren 

• Ontwikkelen van metavaardigheden zoals het inschatten van de eigen vaardigheden, hierop 
reflecteren, leren leren en sociale vaardigheden zodat je jezelf kunnen aanpassen aan de 
omstandigheden. 

• Presteren op excellent niveau, door middel van cognitief uitdagende leerstof, waardoor de 
noodzaak van het gebruik van strategieën wordt geoefend en geleerd (en dit kunnen toepassen 
op de zes denkniveaus van de taxonomie van Bloom, (zie bijlage 1) 

• Ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals executieve functies, zelfstandig werken, 
automatiseren, doorzetten. 

 

2. Signaleren 

 
Ons streven is dat we alle cognitief getalenteerde kinderen willen signaleren. We gebruiken hierbij de 
volgende tools: 

• Startvragenlijst (zie bijlage 2) door ouders laten invullen vóór het kennismakingsbezoek van 
de leerkracht van de kleutergroep. Deze lijst wordt door IB-er en talentbegeleider bekeken op 
signalen met betrekking tot een ontwikkelvoorsprong. Deze signalen worden besproken met 
de kleuterleerkracht. 

• Huisbezoek door de kleuterleerkracht vóór het kind komt wennen.  Tijdens dit gesprek wordt 
ingegaan op de signalen en wordt gevraagd aan ouder én kind wat de verwachtingen zijn met 
betrekking tot het onderwijs en de ontwikkeling.  Hiervan wordt verslag gedaan in het 
Leerlingen Volg Systeem (LVS). 

• Menstekening op één van eerste wendagen (deze tekening wordt gescreend op kenmerken 
met betrekking tot ontwikkelvoorsprong (zie bijlage 3). Indien er aanleiding toe is, wordt de 
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tekening gescand en opgenomen in het LVS. Anders wordt alleen melding gemaakt van het 
maken van de tekening. 

• Indruk van de (groeps)leerkracht (alle groepen) met onderbouwing op basis van observaties 
onder andere gericht op welzijn, gedrag en het praten/denken/werken met en op een hogere 
denkniveau (zie bijlage 4) 

•  www.hoogbegaafd-in-zicht.nl wordt ingevuld als quick scan voor: 
o Kleuters die afgelopen half jaar ingestroomd zijn (in november en juni) 
o Groep 2 (in november) 
o Groep 4 (in november) 
o Groep 6 (in november) 

Deze momenten komen op de zorgkalender en worden besproken in de werkgroep 
talentbeleid. De formulieren worden naar de talentbegeleider gestuurd. Deze zorgt dat de 
formulieren in het LVS komen. (zie bijlage 5) 

• www.hoogbegaafd-in-zicht.nl kan ook gebruikt worden voor verder onderzoek. 

• Input van ouders wordt serieus genomen en meegenomen in de begeleiding van het kind. 
Hier wordt verslag van gedaan in LVS. 

• Voor alle kleuters worden ontwikkellijnen ingevuld (KIJK). Kleuters met een voorsprong van 
meer dan zes maanden én op verschillende gebieden én voor langere tijd, worden nader 
geobserveerd door de leerkracht. 

• Cito scores voor groep 3-8 worden geanalyseerd. Lagere scores dan verwacht worden extra 
geanalyseerd. En A scores worden geanalyseerd met betrekking tot de verwachtingen die de 
leerkracht heeft van de mogelijkheden van het kind. 

• Eventueel aanvullend onderzoek (dit kan een intelligentie-onderzoek zijn, maar ook een 
psychologisch onderzoek) 

Het kan vóórkomen dat ouders bij aanmelding aangeven dat zij cognitief getalenteerd gedrag 
waarnemen bij hun kind en daarom ook graag willen dat hun kind vervroegd instroomt. Onze visie is 
dat het het fijnste is dat kinderen met leeftijdsgenoten in een groep zitten. Dit geldt ook voor peuters. 
Er kunnen echter wel uitzonderingen gemaakt worden als het welbevinden en de ononderbroken 
ontwikkeling van de peuter op het spel staat. Wij hebben geen eigen peutergroep en zijn daarin 
afhankelijk van derden. Mocht deze vraag bij ons neergelegd worden dan behandelen we deze 
aanvraag volgens pro forma protocol vervroegde instroming. (zie bijlage 6) 
 

3. Kerndoelen 

 
Doel: alle kinderen dienen minimaal te voldoen aan de kerndoelen. 
Uitwerking: Omdat alle kinderen uniek zijn, hebben we te maken met verschillende ontwikkelniveaus 
en verschillende mogelijkheden binnen één jaargroep. 
De hele groep wordt voor de vakken spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen opgedeeld in drie 
niveau groepen, namelijk basisgroep, extra ondersteuning en extra uitdaging. 
Extra uitdaging-groep: De kinderen in deze groep behalen de kerndoelen op een hoog niveau en in een 
hoog tempo. Zij  kunnen na een korte uitleg zelfstandig een langere periode aan het werk. Daarnaast  
 
 

http://www.hoogbegaafd-in-zicht.nl/
http://www.hoogbegaafd-in-zicht.nl/
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zitten er kinderen in deze groep, waarvan wij verwachten, dat ze extra uitdaging nodig hebben, maar 
die dat niet bij de gewone kerndoelen laten zien.  We denken hierbij aan kinderen die een periode in  
de flexgroep (zie punt zes) meegedraaid hebben en daar blijk hebben gegeven van een hoog niveau, of 
kinderen die in voorgaande jaren wel een hoog niveau hebben gehaald, maar door persoonlijke 
omstandigheden, demotivatie of een andere reden niet meer hoog scoren. Van alle kinderen wordt na 
een periode van tien weken opnieuw bekeken of zij ingedeeld zijn in de juiste groep. Een kind kan voor 
de verschillende vakken in verschillende groepen zitten. 
De kinderen in de  extra uitdaging-groep beheersen de kerndoelen, maar ze blijven wel oefenen met 
stof die ze al beheersen om te voorkomen dat onderdelen niet geautomatiseerd worden. 
 
 
Vervolgens wordt de stof compacter gemaakt. Dit gebeurt door bij rekenen in het begin van een 
hoofdstuk eerst les 13 te maken, zodat vastgesteld wordt welke stof het kind beheerst en welke stof 
nog niet. Het kind hoeft dan niet meer alle uitleg te volgen. Bij taal wordt altijd mee gedaan met de 
instructie, maar de verwerking gebeurd door middel van het Plusboek. Daarnaast gebeurt dit door 
verminderen van de oefenstof (van de niet-beheerste en de beheerste stof). In de tijd die vervolgens 
overblijft wordt verrijkingsstof (zie punt 4) aangeboden binnen dat vakgebied. Dit wordt vermeld op de 
weektaak.  
 
Bij de vakken wereldoriëntatie/zaakvakken krijgt deze groep naast de gewone verwerking (onthouden, 
begrijpen, toepassen) verwerkingsstof van hogere denkordes (analyseren, evalueren, creëren) 
aangeboden. Omdat we komend jaar 2019 een nieuwe methode m.b.t. de zaakvakken gaan kiezen, zal 
dan ook meegenomen worden of daar voldoende uitdagende opdrachten in staan voor cognitief 
getalenteerde kinderen. Mocht dit niet zo zijn, dan worden er afspraken gemaakt om deze kinderen 
toch extra’s te bieden. Dit kan door middel van eigen werk rond hetzelfde thema of door werkboeken 
of iets dergelijks. 
 

4. Verrijken 

 
Doel: het welbevinden van het kind is goed, het kind blijft gemotiveerd en het wordt voorbereid op het 
Voortgezet Onderwijs (VO) door op de basisschool al op niveau te moeten presteren (inhoud en 
vaardigheid). 
Uitwerking: Op De Bron streven we ernaar ieder kind te bieden wat hij/zij nodig heeft. In principe 
wordt een kind geplaats in zijn eigen jaargroep. Kinderen die cognitief getalenteerd zijn krijgen een 
plan van aanpak (persoonlijk of per groep cognitief getalenteerde kinderen), waarin staat beschreven 
hoe we zorg dragen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn door middel van verrijking. Met een 
ononderbroken ontwikkelingslijn bedoelen we dat een kind zich  blijvend ontwikkelt. Dit wordt bereikt 
door aan te lopen tegen grenzen en deze grenzen te leren verleggen door inzet te tonen en door te 
zetten. Ook beheerst dit kind de stof op een dieper niveau. Dit niveau past bij de manier van denken 
van een cognitief getalenteerd kind (hogere denkordes). Ook is het ons streven om rekening te houden 
met de intelligentievoorkeur van het kind (zie bijlage 7A en 7B). 
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Versnellen: Mocht het niet lukken om deze ononderbroken ontwikkeling te bieden op meerdere 
ontwikkelterreinen, dan kiezen we in uitzonderlijke situaties voor versnellen. We gebruiken daarvoor 
de versnellingswenselijkheidslijst (zie bijlage 8). 
Verrijken: Om het doel te behalen bieden we de kinderen verrijking aan, naast het compacter maken 
van hun werk. Met verrijkingsstof bedoelen we verdiepingsstof en verbredingsstof: 

• Verdiepingsstof is hetzelfde concept dat wordt behandeld als het kerndoel, maar een 
laag dieper. Het kerndoel is bijvoorbeeld: centimeter, decimeter, waarbij verdieping is: 
millimeter, decameter, Engels meetsysteem. Dit zijn meestal de drie sterren-opdrachten 
in de methode. 

• Verbredingsstof is leren op een ander gebied, zoals bijvoorbeeld schaken, Spaans, een 
vakoverstijgend project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaardigheidsdoelen 
en inhoudsdoelen. 

Verrijkingsstof heeft niet als doel om stof die later aan bod komt alvast aan te bieden aan een leerling. 
Zo zullen we een kleuter die wil lezen daarvoor alle mogelijkheid en ondersteuning geven, maar gaan 
we dit kind niet actief leren lezen. Ook zal een leerling van bijvoorbeeld groep 6 niet alvast rekenstof 
van groep 7 uitgelegd krijgen. Hierop zijn altijd individuele uitzonderingen van toepassing. 
Vaardigheden die de kinderen oefenen met verrijking zijn: 

- omgaan met frustratie en uitdaging (zone van naaste ontwikkeling- Vygotski) 
- Uit je hoofd leren 
- Zelfstandig werken 
- Samenwerken 
- Zelfreflectie 
- Onderzoeken 

Verrijkingsvakken kunnen zijn: 
- Nieuwe taal (doorzetten, zelfstandig werken, uit het hoofd leren) 
- Filosofie (zelfreflectie) 
- Sociaalemotionele thema’s (samenwerken, aanpassen in de klas) 
- Zaakvakken/basisontwikkeling (onderzoeken, creëren, zelfstandig werken, samenwerken) 
- Sudoku’s 

Een aandachtspunt is dat we polarisering willen voorkomen. We focussen niet alleen in op zwakke 
kanten van de leerling, maar ook op sterke. We streven naar zeventig procent matchen (aansluiten bij 
het ontwikkelniveau van het kind zelf) en dertig procent stretchen (grenzen verleggen). Dit doen we in 
verband met het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind. 
Binnen of buiten de klas: In eerste instantie wordt de verrijking binnen de klas aangeboden onder 
begeleiding van de groepsleerkracht (zie punt 5). Mocht het kind hier niet voldoende aan hebben, dan 
kan het in aanmerking komen voor de Flexgroep (zie punt 6a) of de Plusgroep CorDeo (zie punt 6b). 
In de tweede helft van groep 8 kunnen kinderen gebruik maken van Junior Masterclass van de Guido in 
Amersfoort of Junior Fontanus van JFC Barneveld. De aanmelding hiervoor verloopt via de basisschool. 
Er wordt gewerkt aan algemene doelen en uitdaging. 
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5. Klas 

 
Doel: ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. 
Uitwerking: kinderen worden ingedeeld op basis van behaalde resultaten (Cito en methode toetsen) en 
observaties, in drie niveaugroepen (zie punt 3).  
Verdiepende stof: Bij iedere uitleg-les (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) is er een korte 
algemene uitleg waarin de leerkracht ook vragen stelt van hogere denkordes, waarna de extra 
uitdaging-groep zelfstandig aan het werk gaat (zie punt 3) aan de hand van de weektaak. Hulp die ze 
nodig hebben vragen ze aan hun duo-maatje of aan de leerkracht met behulp van de ‘zelfstandig 
werken dobbelsteen’.  
Met kinderen die een persoonlijk plan van aanpak hebben, kan ook afgesproken worden om één keer 
per week de instructie te geven en daarnaast een proces- en vaardigheid evaluatie te houden. 
Verrijkende stof: Stof die naar verhouding weinig begeleiding van de groepsleerkracht vraagt, wordt 
één keer per week door de groepsleerkracht besproken, beoordeeld en geëvalueerd. Stof die meer 
begeleiding vraagt, wordt aangeboden in de flexgroep en daar besproken. Wel kan het kind hier in de 
klas aan verder werken. De leerkracht en flexgroepsleerkracht hebben minimaal één maal in de tien 
weken contact over de voortgang (zie bijlage 9), dit gaat uit van de flexgroepleerkracht. 
Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind qua zelfstandigheid en de mogelijkheden van de 
leerkracht qua combigroep, aantal kinderen dat begeleiding nodig heeft en dergelijke, kunnen er 
andere opdrachten ingezet worden. (zie punt 4). 
Executieve vaardigheden: veel cognitief getalenteerde kinderen hebben moeite met executieve 
functies. Dit komt onder andere doordat leren bij hen vaak vanzelf gaat en ze vaardigheden vaak al 
eerder beheersen dan andere kinderen. Ook worden ze vaak geprezen omdat ze “knap zijn”, waardoor  
 
ze denken dat alles vanzelf moet lukken. Hierdoor ontwikkelen ze vaak een lage frustratietolerantie. 
Omdat wij een The Leader In Me school zijn, werken we met alle kinderen, met behulp van de zeven 
gewoonten, aan veel executieve functies. Bij cognitief getalenteerde kinderen kunnen we zo op een 
heel natuurlijke manier deze functies extra oefenen. 
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Functies en uitdagingen die geoefend worden bij de gewoonten zijn:  
 

Gewoonte Uitdaging Executieve functie 

 1. Wees pro-actief mind-set metacognitie,  
reactie-inhibitie, 
emotieregulatie,  
flexibiliteit 
 

2. Begin met het einddoel voor 
ogen 

mind-set,  
geheugen,  
motivatie, 
zelfstandig werken 
 

planning,  
reactie-inhibitie,  
flexibiliteit, 
doelgericht 
doorzettingsvermogen 

3. Belangrijke zaken eerst motivatie,  
frustratietolerantie,  
zelfstandig werken 
 

planning,  
organisatie,  
timemanagement,  
volgehouden aandacht, 
taakinitiatie,  
doelgericht 
doorzettingsvermogen 
 

4. win-win samenwerken,  
zelfstandig werken 

metacognitie,  
flexibiliteit 
 

5. Eerst begrijpen, dan 
begrepen worden 

samenwerken,  
zelfstandig werken 
 

metacognitie,  
emotieregulatie 

6. Creëer synergie samenwerken 
 

metacognitie,  
reactie-inhibitie,  
flexibiliteit 

7. Houd de zaag scherp balans meta- cognitie 
rust 
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6A. Flexgroep 

 
Doel: ieder kind ontwikkelt zich op niveau. De nadruk wordt gelegd op vaardigheden en processen.  
Een vak als Spaans wordt bijvoorbeeld niet in eerste instantie gegeven om Spaans te leren spreken (dit 
is een fijne bijkomstigheid), maar om te leren leren. 
Uitwerking: Kinderen die zich in de klas niet volledig op niveau kunnen ontwikkelen, kunnen een plek 
krijgen in de flexgroep.  
Dat een kind in de groep niet volledig tot ontwikkeling kan komen, kan de volgende oorzaken hebben: 

- De aangeboden verrijking is niet voldoende qua niveau,  
- Er kan niet voldoende verrijking geboden worden door de samenstelling van de groep (o.a. 

bepaalde combigroepen, samenstelling van de groep). 
- Kind specifieke factoren.  

Concreet: flexgroep 0-3, dertig minuten per week, flexgroep 4-8, zestig minuten per week. Iedere flex 
groep bestaat uit maximaal zeven kinderen. Deze plekken kunnen alleen ingevuld worden door 
kinderen die aan de criteria voldoen. Er kunnen meerdere groepen gevormd worden. 
Toelating: Op de zorgkalender van De Bron staat twee maal per jaar ingepland wanneer een verzoek 
tot toelating ingediend moet worden.  
Dit verzoek wordt schriftelijk ingediend (bij de IB-er op het IB-formulier) en bestaat uit: 

- De meest actuele én de voorlaatste Cito-uitslagen Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde 
- Actuele quickscan www.hoogbegaafd-in-zicht.nl  van het aangemelde kind 
- Observatie van leerkracht waaruit concreet blijkt wat dit kind nodig heeft 
- KIJK ontwikkellijnen (bij kleuters) 

De talentbeleidsgroep komt minimaal twee maal per jaar (vermeld op zorgkalender- eind januari na de 
Cito en  na de Cito eind juni)om deze aanvragen te beoordelen. Zie jaarplanning voor data. Zij koppelt 
naar de betreffende leerkracht terug welk kind toegelaten wordt en welk kind niet. Dit moet voor de 
zomer duidelijk zijn Ook wordt het team op de hoogte gesteld van de kinderen die zijn toegelaten en 
de reden daarvoor. 
Kinderen zitten voor een periode van achttien weken in de flexgroep. Ouders worden door de 
groepsleerkracht  schriftelijk op de hoogte gesteld van de toelating in de flexgroep voor achttien 
weken. Kinderen krijgen dit te horen van hun groepsleerkracht. 
 
Als een kind is toegelaten, vult de groepsleerkracht het communicatieformulier (zie bijlage 9) in, dit 
formulier is te vinden in share point. De flexgroepleerkracht weet dan wat de verwachting is van de 
groepsleerkracht. Na tien weken stuurt de flexgroepleerkracht het formulier terug met een 
tussenevaluatie. Eventueel kan de groepsleerkracht daarop reageren. Na achttien weken wordt de 
eindevaluatie geschreven en  gestuurd naar de groepsleerkracht. De groepsleerkracht zorgt dat dit 
formulier een plek krijgt in het LVS.   
De flexgroepleerkracht stelt de eerste week met ieder kind een plan op (zie bijlage 10A en 10B), zij 
evalueert dit halverwege met het kind en de eindevaluatie krijgt een plek in het portfolio van het 
betreffende kind achter de tab Mijn Leren. Ook in de flexgroep wordt gewerkt met de Zeven 
Gewoonten. 
 
 

http://www.hoogbegaafd-in-zicht.nl/
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Een vierjarig kind kan het eerste halfjaar nog niet deelnemen aan de flexgroep. We vinden het 
belangrijk dat het kind eerst went aan zijn groepsleerkracht en de kinderen van de groep. Dit geldt ook 
voor kinderen die instromen in groep 2-8, maar mocht het onderbouwd advies van de vorige  
basisschool uitwijzen dat directe plaatsing voor dit kind belangrijk is, dan zijn er uitzonderingen 
mogelijk. 
 
De groepsleerkracht verzorgt het contact met de ouders. 
Materialen die beschikbaar zijn voor de flexgroep (zie lijst flexgroep op share point- wat wanneer 
gedaan is en wordt): 
 

6B. Plusgroep CorDeo 

Doel: ieder kind ontwikkelt zich op niveau 
Uitwerking: als ook de flexgroep niet voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt, bestaat er de 
mogelijkheid om een kind één morgen per week mee te laten doen in de Plusgroep van CorDeo 
(scholengroep waartoe De Bron behoort). De belangrijkste redenen hiervoor is een sociale: omdat we 
een kleine school zijn werken we alleen met combi-groepen en zijn de jaargroepen vaak klein qua 
aantal. Deelname aan een CorDeo Plusgroep biedt de mogelijkheid aan te sluiten bij een grotere peer-
groep.  
Toelating: De talentbeleidsgroep bespreekt tijdens hun jaarlijkse twee bijeenkomsten ook welke 
kinderen in aanmerking komen voor deze Plusgroep. Het is niet mogelijk om én in de Flexgroep én in 
de Plusgroep te zitten. De groepsleerkracht kan deze aanvraag indienen tegelijkertijd met de 
flexgroepaanvragen. De correspondentie met de ouders verloopt via de IB-er en pas nadat het besluit 
genomen is door de talentbeleidsgroep. 
 
 
De CorDeo Plusgroep werkt nog aan een actueel beleidsplan. Vooralsnog werkt CorDeo met het oude 
beleidsplan Bovenschoolse Plusklas HAAL (zie bijlage 11). 
 

7. Eigenaarschap 

 
Doel: duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden met betrekking tot de ononderbroken 
ontwikkelingslijn van een kind. 
Kind: talentbeleid heeft tot doel het welbevinden van het kind te vergroten en kansen te creëren, 
waardoor het kind zijn gekregen talent kan ontwikkelingen in een ononderbroken lijn. Het kind staat 
hierin centraal, maar is nog te jong om te doorzien wat de gevolgen zijn van besluiten. Afhankelijke van 
het kind en de mate van ontwikkeling, wordt de input van het kind meegenomen.  
Ouders: Ouders zijn belangrijke partners van de school. De ouder kent het kind van jongs af aan, en de 
familie waar het aan verbonden is en ziet en weet hoe het kind thuis is.  We verwachten van de ouders 
dat ze deze informatie delen met de school en meedenken in het proces. Iedere ouder kan op termijn 
op de hoogte zijn van het talentbeleid van De Bron en dus van de visie en doelen die de school heeft. 
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School: De groepsleerkracht is eindverantwoordelijke voor het kind. Zij wordt door de IB-er begeleid en 
kan gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van de talentbegeleider. Alle relevante informatie 
die gekregen of gedeeld wordt, met of van derden (inclusief de ouders), wordt geplaatst in het LVS. 
Beslissingen worden gemaakt op grond van het talentbeleid van De Bron. 
Talentbeleid werkgroep:  De werkgroep bestaat uit de volgende personen:  

- IB-er (deze is tevens groepsleerkracht) 
- Flexgroepleerkracht  
- Talentbegeleider(deze is tevens groepsleerkracht).  

De taken van deze werkgroep: 
- Het opstellen, implementeren en bijstellen van het talentbeleid 
- Het nemen van beslissingen over deelname aan de flexgroep en CorDeo Plusgroep 
- Jaarlijks voorstellen  (voor oktober) over het beschikbare budget voor cognitief getalenteerde 

kinderen 
- Jaarlijks voorstellen over te volgen bijscholing  voor Talentbeleidswerkgroep en team met 

betrekking tot cognitief getalenteerde kinderen 
Talentbegeleider: Deze specialist heeft een opleiding Talentbegeleider gevolgd en beschikt daardoor 
over specifieke kennis omtrent cognitief talent. Deze kennis wordt ingezet ten behoeve van het hele 
team. De taken: 

- Deelname talentbeleidswerkgroep en de daarbij behorende taken 
- Begeleiden en coachen van flexgroepleerkracht en met deze beslissen over de materialen die 

nodig zijn voor de flexgroep. 
- Het op orde houden, toegankelijk maken en updaten van verrijkingsmateriaal (samen met 

leerkracht flexgroep) en daarover communiceren met de leerkrachten. 
- Het beschikbaar zijn voor vragen, observaties, lesideeën ten behoeve van de 

groepsleerkrachten en IB-er. 
- Bijelkaar roepen van talentbegeleidingscommissie. 
- Het opslaan van de quickscan www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl in het LVS onder tab Map. 
- Cyclus bijsturen 

 
De talentbegeleider krijgt hier jaarlijks 1 uur per week voor. 
ICT specialist: verantwoordelijk voor Acadin (invoeren leerlingen en hard- en software). 

 

8. Communicatie 

 
Doel: kind, ouder en leerkrachten informeren elkaar ten behoeve van het welbevinden en de 
ontwikkeling  van het kind. 
Verantwoordelijkheid:  
Ouders-school: De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het kind en dus ook voor de 
communicatie omtrent het kind. Kind, ouders, flexgroepleerkracht, IB-er en talentbegeleider richten 
zich met vragen of opmerkingen tot de groepsleerkracht. Het kan vóórkomen dat vragen of 
opmerkingen toch eerst met een IB-er, flexgroepleerkracht of talentbegeleider gedeeld worden.  
 

http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/
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De persoon die de vraag of opmerking stelt wordt gewezen op de normale communicatiestroom op De 
Bron. Mocht dit problemen opleveren dan kan aangeboden worden om samen met de 
groepsleerkracht om de tafel te gaan. 
De groepsleerkracht of IB-er kan aan de talentspecialist vragen om bij een gesprek aanwezig te zijn of 
input te leveren voor een gesprek. Wanneer dit het geval is, wordt dit vooraf gedeeld met alle 
betrokkenen. 
Het kan gebeuren dat een ouder aangeeft cognitief getalenteerd gedrag te zien bij zijn kind en dat de 
leerkracht dit (nog) niet heeft waargenomen. De input van de ouder wordt serieus genomen en 
vastgelegd in het LVS. Vervolgens observeert de leerkracht het kind (hij/zij kan daarbij hulp vragen van 
de talentbegeleider). Ouders en leerkracht vullen vervolgens de quickscan van www.hoogbegaafd-in-
zicht.nl in en gaan over de uitslag met elkaar in gesprek. De quickscan wordt in het LVS opgenomen. 
Mocht er verschil van mening blijven bestaan dan kunnen  beide partijen een ander onderzoekstraject 
aangaan (op eigen kosten). 
Kind-school:  De input van kinderen vinden we belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat we de input 
direct omzetten in actie. Een kind kan zijn ideeën en opmerkingen neerleggen bij de groepsleerkracht 
of de flexgroepsleerkracht. Deze hebben binnen twee weken, persoonlijk of digitaal, contact met 
elkaar over deze input. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld naar het kind. 
School-ouders:  Ook bij cognitief getalenteerde kinderen lopen de informatiestromen volgens het 
normale patroon op De Bron. Daarnaast worden de ouders van een kind dat geplaatst is in de 
flexgroep schriftelijk op de hoogte gesteld van de deelname van hun kind aan de flexgroep. Bij deze 
brief zal een flyer gevoegd worden met daarin de belangrijkste punten uit het talentbeleid (zie bijlage 
12). Deze correspondentie wordt door de groepsleerkracht  verstuurt. In deze brief (zie bijlage 13) 
wordt ook kort vermeld wat de onderwerpen zijn die in de flexgroep worden besproken in de komende 
periode. Ouders kunnen zelf initiatief nemen om tussendoor informatie te vragen over de inhoud van 
de behandelde stof. De tijd van de flexgroepsleerkracht willen we exclusief gebruiken voor het werken 
met de kinderen. Daarom zal er geen wekelijkse update plaatsvinden via Parro. 
Mochten er (grote) wijzigingen plaatsvinden in het beleid omtrent cognitief getalenteerde kinderen 
dan zullen alle ouders daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 
 
School-kind: De groepsleerkracht stelt het kind op de hoogte van deelname aan de flexgroep. 
Benadrukt wordt dat het voor een periode van achttien weken is, om te werken aan een specifiek 
aantal doelen. Na achttien weken wordt opnieuw gekeken of het kind voordeel heeft bij deelname aan 
de flexgroep. Mocht het kind dan niet meer deelnemen dan is dat geen teken van ‘falen’, maar is de 
reden  
 
hiervan dat er aan andere doelen wordt gewerkt in de flexgroep en/of het kind beter aan zijn doelen 
kan werken in de groep. 
 
Groepsleerkracht-flexgroepleerkracht: zij maken gebruik van het communicatieformulier (zie punt 6A). 
 
 
 
 
 

http://www.hoogbegaafd-in-zicht.nl/
http://www.hoogbegaafd-in-zicht.nl/
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9. Bijsturen 

 
Doel: Elk beleid moet getoetst worden aan de veranderende werkelijkheid, om daarmee te blijven 
voldoen aan de gestelde doelstellingen. We zien dit beleidsstuk dan ook als een werkdocument.  
Uitwerking: Tweejaarlijks zal het beleid tijdens de tweede samenkomst  geëvalueerd worden in de 
talentbeleidswerkgroep. Hierin wordt de input van het team (expliciet gevraagd via mail) en de ouders 
van flexgroep kinderen (facultatief)meegenomen.  
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Bijlage 1: Taxonomie van Bloom 
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Bijlage 2: Start vragenlijst 

Vragenlijst voor ouders van vierjarige kinderen 
 
Om een goed beeld te krijgen van uw kind, willen wij u vriendelijk verzoeken om onderstaande vragen over uw 
kind te beantwoorden. Voor ons is het prettig om van tevoren al het nodige van uw kind te weten, zodat wij een zo 
goed en compleet mogelijk beeld kunnen vormen van de voorschoolse periode. 
Voor alle duidelijkheid: het is dus geen lijst van eisen waaraan uw kind zou moeten voldoen. 
Vindt u het ja/nee antwoord alleen niet voldoende, dan kunt u daaronder uw opmerkingen kwijt. Indien u op een 
vraag liever geen antwoord geeft, dan kunt u die vraag gerust overslaan. Wij zouden het prettig vinden als u het 
document digitaal invult. Alvast bedankt. 
 

Naam van het kind:  

Geboortedatum:  

Invuldatum:   

Ingevuld door:  
 
 

1     Medische gegevens ja nee 

1 a Is er sprake van bijzondere ziekten?   

1 b Is er sprake van allergieën?   

1 c Is uw kind overdag zindelijk?   

1 d Is uw kind ’s nachts zindelijk?   

1 e Hoort uw kind goed?   

1 f Ziet uw kind goed?   

1 g Slaapt uw kind goed?   

Opmerkingen: 

 
 
 
 

 
 

2     Taalontwikkeling ja nee 

2 a Wanneer begon uw kind met praten? Maanden:   

2 b Praat uw kind verstaanbaar?   

2 c Begrijpt u wat uw kind zegt?   

2 d Begrijpt uw kind wat u zegt?   

2 e Kan uw kind gebeurtenissen goed na vertellen?   

2 f Kent uw kind de primaire kleuren? (rood, geel blauw)   

2 g Heeft uw kind belangstelling voor letters, woorden, cijfers en/of getallen?   

2 h Kan uw kind tot tien tellen?   

2 i Komt er dyslexie in de familie voor?   

2 j Welke taal spreken jullie thuis? Nederlands 

Opmerkingen: 
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3     Motorische ontwikkeling ja nee 

3 a Beweegt uw kind soepel?   

3 b Met hoeveel maanden kon uw kind  Kruipen Maanden              

3 c  Zitten  Maanden              

  Staan  Maanden              

  Lopen  Maanden              

3 d Knutselt uw kind graag?   

Opmerkingen: 

 
 
 

 

 
 

4     Sociale ontwikkeling ja nee 

4 a Zoekt uw kind contact met andere kinderen?   

4 b Zoekt uw kind uit zichzelf contact met volwassenen?   

4 c Geeft uw kind zich gemakkelijk, is het spontaan?   

4 d Speelt uw kind het liefst alleen?   

4 e Speelt uw kind geregeld met andere kinderen?   

4 f Beleeft uw kind plezier aan het spelen met andere kinderen?   

4 g Heeft uw kind last van onberedeneerbare angsten?   

Opmerkingen: 
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5     Speelwerkgedrag ja nee 

5 a Kan uw kind langer dan 10 minuten bezig zijn met hetzelfde materiaal  
of een bepaalde activiteit? 

  

5 b Is uw kind vindingrijk en creatief? Kan het oplossingen bedenken voor probleempjes?   

Kunt u daarvan voorbeelden geven? 

 
 
 

5 c Heeft uw kind veel interesse in zijn/haar omgeving?   

5 d Stelt uw kind veel zgn. ‘Waarom-vragen’?   

5 e Toont uw kind initiatief?   

5 f Welk speelgoed is favoriet bij uw kind?? 

 
 
 

5 g Met welke kinderen (qua leeftijd) speelt uw kind het liefst? 

 
 
 

5 h Hoe kunt u uw kind het beste troosten? 

 
 
 

 
Opmerkingen: 

 
 
 

 

 
 

6     Algemeen ja nee 

6 a Is uw kind op een peuterspeelzaal of crèche geweest?   

6 b Is er een verslag van deze voorschoolse periode?   

6 c Zo ja, mogen wij dat verslag ontvangen?   

6 d Ontvangt uw kind momenteel hulp van een externe instantie?   

6 e Heeft uw kind in het verleden hulp ontvangen van een externe instantie?   

Zo ja, welke hulp ontving uw kind en om welke reden? 

 
 
 
 

Opmerkingen: 

 
 

 

 
Hartelijk dank voor uw tijd. We zullen uiteraard vertrouwelijk met uw informatie omgaan. 
Als er vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden zijn, horen we die graag. 
 
Als er zaken zijn die u liever mondeling wilt doorgeven, of als u mondeling iets wilt toelichten, kunt u uiteraard 
altijd contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groeten, Het team van De Bron.        
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Bijlage 

3: Kenmerken menstekening
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Bijlage 4: Kenmerken cognitief talent 

 Kenmerken van hoogbegaafdheid 

• Het kind begrijpt en onthoudt moeilijke informatie, alleen wanneer hij geïnteresseerd is. 
• Leest veel en verzamelt in zijn vrije tijd (op andere manieren dan via school) veel informatie. 
• Presteert beter op mondelinge overhoringen dan op schriftelijke overhoringen. 
• Kent veel feiten, heeft grote algemene ontwikkeling. 
• Kan goed presteren bij op hem aangepast onderwijs. 
• Heeft een creatieve en levendige verbeelding. 
• Ontwikkelt en bedenkt thuis uit zichzelf allerlei activiteiten. 
• Heeft een brede belangstelling en vindt het leuk dingen te onderzoeken. 
• Is gevoelig. 

Andere kenmerken van hoogbegaafdheid 

• Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder eigen niveau). 
• Huiswerk niet af of slecht gemaakt. 
• Is vaak ontevreden over eigen prestatie. 
• Heeft een hekel aan vele herhalingen van stof. 
• 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. Het zoekt vriendjes onder kinderen die hetzelfde 

denken als hij. 
• Doelen worden door het kind te hoog gekozen (hierdoor ontstaat falen) of te laag gekozen 

(zodat mislukken voorkomen wordt). 
• Is snel afgeleid en is impulsief. 
• Vindt school niet interessant. 
• Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn. 
• Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden (mislukken komt door 

anderen of door de situatie). 
• Verzet zich tegen autoriteit (mensen die hoger aanzien hebben). 

Hoogbegaafdheid kan samengaan met andere kenmerken. Bijvoorbeeld met dyslexie, dat komt zelfs 
best veel voor. Verder kan hoogbegaafdheid ook samengaan met ADHD en Syndroom van Asperger. 
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Bijlage 5: Quickscan Hoogbegaafd-In-Zicht 

Om de leerlingen in uw klas zo goed mogelijk in beeld te brengen, is de indruk die u van uw leerlingen 
heeft belangrijk. Hieronder staan een aantal omschrijvingen. Kruis aan (x) welke omschrijvingen op uw 
leerlingen van toepassing zijn en licht de aangekruiste items toe  met een voorbeeld waaruit dit blijkt. 
Als u twijfelt, of er onvoldoende zicht op heeft, vult u een ‘!’ in. U hoeft niets in te vullen als een 
omschrijving niet van toepassing is.  

 Omschrijving 1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

1 0.
 

1 1.
 

1 2.
 

1 3.
 

1 4.
 

1 5.
 

1 heeft een scherp observatievermogen, 
ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog 
voor details 

               

2 is in veel onderwerpen geïnteresseerd 
en/of weet veel over één of meer 
specifieke onderwerpen, vraagt door en 
wil het écht begrijpen 

               

3 is snel van begrip en denkt zelf verder 
door, begrijpt of ontdekt iets al voordat 
het is uitgelegd 

               

4 brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan 
of geleerd snel en makkelijk in verband 
met nieuwe kennis / situaties 

               

5 ontwikkelt theorieën / ideeën om te 
begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar 
verklaringen 

               

6 is intensief bezig met activiteiten en 
onderwerpen, waartoe hij/zij zich voelt 
aangesproken 

               

7 werkt enthousiast voor passies, is 
gedreven om (eigen) gestelde doelen te 
bereiken 

               

8 is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel 
energie, houdt zich veel bezig met 
verschillende (buitenschoolse) activiteiten 

               

9 is creatief / vindingrijk, komt met 
ongebruikelijke, originele vragen of 
oplossingen en legt brede verbanden, die 
niet direct voor de hand liggen 

               

1
0 

maakt grote denksprongen, ziet vanuit 
verschillende invalshoeken diverse 
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mogelijkheden om dingen te combineren, 
draagt meerdere oplossingen aan 

1
1 

staat kritisch tegenover beweringen, 
neemt niet zomaar iets aan, is 
opmerkzaam in geval van 
tegenstrijdigheden 

               

1
2 

is sterk gevoelig voor verwachtingen van 
anderen, ziet en begrijpt het gezichtspunt 
van anderen 

               

1
3 

heeft een subtiel, genuanceerd gevoel 
voor humor, denkt graag door, neemt 
dingen (bewust) letterlijk 

               

1
4 

houdt van uitdagingen, voelt zich 
aangetrokken tot moeilijke opdrachten, is 
bereid risico's te nemen 

               

1
5 

staat kritisch ten opzichte van zichzelf, 
streeft naar perfectie 

               

1
6 

heeft weinig sturing nodig, wil graag 
dingen zelf ontdekken of bepalen 

               

 
 
Op school willen we graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw zoon/dochter. Daarom is de 
indruk die u hiervan heeft voor ons ook van belang. Hieronder staan een aantal omschrijvingen. Kruis 
aan (x) welke omschrijvingen op uw zoon/dochter van toepassing zijn en licht de aangekruiste items toe  
met een voorbeeld waaruit dit blijkt. Als u twijfelt, of er onvoldoende zicht op heeft, vult u een ‘!’ in. U 
hoeft niets in te vullen als een omschrijving niet van toepassing is. De ingevulde formulieren kunt u 
weer inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

 Omschrijving 
 

 Toelichting 

1 heeft een scherp observatievermogen, 
ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog 
voor details 

  

2 is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of 
weet veel over één of meer specifieke 
onderwerpen, vraagt door en wil het écht 
begrijpen 

  

3 is snel van begrip en denkt zelf verder door, 
begrijpt of ontdekt iets al voordat het is 
uitgelegd 
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4 brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan of 
geleerd snel en makkelijk in verband met 
nieuwe kennis / situaties 

  

5 ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen 
hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen 

  

6 is intensief bezig met activiteiten en 
onderwerpen, waartoe hij/zij zich voelt 
aangesproken 

  

7 werkt enthousiast voor passies, is gedreven 
om (eigen) gestelde doelen te bereiken 

  

8 is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel 
energie, houdt zich veel bezig met 
verschillende (buitenschoolse) activiteiten 

  

9 is creatief / vindingrijk, komt met 
ongebruikelijke, originele vragen of 
oplossingen en legt brede verbanden, die niet 
direct voor de hand liggen 

  

10 maakt grote denksprongen, ziet vanuit 
verschillende invalshoeken diverse 
mogelijkheden om dingen te combineren, 
draagt meerdere oplossingen aan 

  

11 staat kritisch tegenover beweringen, neemt 
niet zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval 
van tegenstrijdigheden 

  

12 is sterk gevoelig voor verwachtingen van 
anderen, ziet en begrijpt het gezichtspunt van 
anderen 

  

13 heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor 
humor, denkt graag door, neemt dingen 
(bewust) letterlijk 

  

14 houdt van uitdagingen, voelt zich 
aangetrokken tot moeilijke opdrachten, is 
bereid risico's te nemen 

  

15 staat kritisch ten opzichte van zichzelf, streeft 
naar perfectie 

  

16 heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen 
zelf ontdekken of bepalen 

  

X   
= van toepassing 

! 
= twijfel / onvoldoende zicht op 
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Bijlage 6: Pro forma protocol vervroegde instroming 
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Bijlage 7A: Matrix Bloom en Gardner Kleuters 
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Bijlage 7B: Matrix Bloom en Gardner 
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Bijlage 8: Versnellingswenselijkheidslijst 

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/publicatie/102-versnellingswenselijkheidslijst 
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Bijlage 9: Communicatie formulier groepsleerkracht- flexgroepsleerkracht 

In te vullen door de groepsleerkracht:  
(Hang dit document na 20 weken in Parnassys!) 
 

Naam leerling:       

Belangrijkste 
ontwikkelpunt:  

Uitdaging op cognitief gebied 
Leren leren 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Overig:       

Toelichting:        

Belangrijke 
voorinformatie: 
(denk aan mindmap, 
timetimer, dyslectie, 
dyscalculie, 
woordvindingsproblem
en, ad(h)d, autisme enz 

      

 
 
 
Wat doet de leerkracht van de flexgroep: 

• Stelt met de leerling een persoonlijk doel op 
 

Overige 
ontwikkelpunten: 

Wees pro-actief  
Begin met het einddoel voor ogen 
Belangrijke zaken eerst 
Denk win-win 
Eerst begrijpen dan begrepen worden 
Creëer Synergie 
Houd de zaag scherp! 
Mindset/ overtuiging 
Geheugen  
Motivatie verbetering  
Frustratie tolerantie 
Samenwerken 
Zelfstandig werken 
Hiaten (bijv. door te weinig inoefenen of overslaan van stof) 
      

 
Toelichting:          
Deze leerling heeft 
iemand nodig die: 
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Schrijft na 10 weken een tussenevaluatie en heeft een terugkoppeling met de 
groepsleerkracht om eventuele wijzigingen door te nemen. Schrijft na 20 weken een 
eindevaluatie en stuurt dit naar groepsleerkracht 

• Schrijft een eindevaluatie voor in het portfolio op het doelenpapier van de leerling 
Vakken in de 
flexgroep 

      

Startdatum:       
Evaluatiedatum:       

 
De evaluaties van de flexgroepleerkracht en van de leerling gaan met het leer/ontwikkeldoel in 
het portfolio. Hier zorgt de groepsleerkracht voor!  
 
Tussenevaluatie flexgroepleerkracht: 

      
 
 
 
 
 

 
(eventueel)Tussenevaluatie leerkracht: 

      
 
 
 
 
 

 
Eindevaluatie flexgroepleerkracht: 
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Bijlage 10 A: Evaluatie papier onderbouw 

  

1 
Ingevuld bij start 

leuk  
Niet 
leuk 

 
De komende weken mag je naar de 
flexgroep van juf Henrike. We zijn 
benieuwd wat je daarvan vindt…… 
 Makkelijk 

 
 
 

  

Moeilijk 
 
 
 

  

Ik vind dit omdat….. 
 

 

2 
Ingevuld 
halverwege 

leuk  
Niet 
leuk 

Mijn juf vindt….. 

Makkelijk 
 
 
 

  

Moeilijk 
 
 
 

  

Ik vind dit omdat….. 
Ik wil nog verder groeien in…. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/emoticons-a---thing-9134730.html&ei=PYVlVYuLFY6y7QaCs4PYCw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.graphicsfuel.com/2012/09/happy-and-sad-emoticons-psd/&ei=l4VlVeGrN8St7Aa49YL4Bw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.graphicsfuel.com/2012/09/happy-and-sad-emoticons-psd/&ei=l4VlVeGrN8St7Aa49YL4Bw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/emoticons-a---thing-9134730.html&ei=PYVlVYuLFY6y7QaCs4PYCw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
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Het leukste wat ik hier geleerd heb is…… 
  

 
Ingevuld aan het 
einde 

leuk  
Niet 
leuk 

Mijn juf vindt….. 

Makkelijk 
 
 
 

  

Moeilijk 
 
 
 

  

Ik vind dit omdat….. 
Ik wil nog verder groeien in…. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.graphicsfuel.com/2012/09/happy-and-sad-emoticons-psd/&ei=l4VlVeGrN8St7Aa49YL4Bw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/emoticons-a---thing-9134730.html&ei=PYVlVYuLFY6y7QaCs4PYCw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF_nJYzG-VY4Re5AIpHfi_wLqtDpA&ust=1432803001921196
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Bijlage 10 B: Doel- en evaluatiepapier midden- en bovenbouw 

De komende 20 weken zit je in de flexgroep! 
  
We gaan ons verdiepen in: 

 
 

 
Daarnaast oefenen we vaardigheden, wat is voor jou belangrijk om te oefenen? 

 
  Gewoonte 1 (o.a. mindset), 2 (o.a. mindset, geheugen, motivatie, zelfstandig werken), 3 (o.a. 

 motivatie, frustratie tolerantie, zelfstandig werken), 4 (o.a. samenwerken, zelfstandig werken), 
 5 (o.a. samen werken, zelfstandig werken), 6 (o.a. samen werken), 7  van Covey 
 

Mindset: Je idee over je intelligentie is heel bepalend voor je resultaten.  
Ben jij  fixie of growie? We oefenen met het krijgen van een growie mindset! 

Geheugen: het leerproces kent 2 routes: geheugenroute<>begripsroute. 
 Wat is jouw favoriete geheugenroute? We gaan juist ook oefenen met de  andere route.  

Motivatie: je kunt intrinsieke motivatie hebben (vanuit jezelf) of extern (omdat het van een ander 
   moet)gemotiveerd zijn. Hoe gemotiveerd ben jij? 

Samenwerken: dit kan best lastig zijn, soms levert het meer op en soms kost het alleen meer tijd.  
Maar als je de talenten en vaardigheden van elkaar goed inzet, levert het meer op. 
Weet jij wat er nodig is om goed samen te werken? En kan je het ook inzetten? 

Frustratie tolerantie: Is leren altijd vanzelf gegaan? En vind je het daarom lastig om te  
 ervaren dat iets soms ook inspanning kan kosten voordat je het kan?  

We gaan trainen om door te zetten en te leren leren! 
Zelfstandig werken: Doordat je alles graag goed wilt doen en het moeilijk vindt 

omfouten te maken, kan het lastig zijn om zelfstandig aan de slag te gaan. Dit heeft 
ook te maken  met je doorzettingsvermogen en taakgerichtheid.  
We gaan aan de slag met perfectionisme en faalangst en gebruiken o.a. de leertrap 
en de leerkuil.  

Hiaten: zijn er delen van de leerstof die je (om wat voor reden dan ook) mist? 
 
Toelichting: 
 
 
 
 



 
 Talentbeleid De Bron – cognitief 

talent 

40 

 
 
 
Wat wil je hier graag leren? (1 doel kiezen) 
 
Waarom is dit zo belangrijk voor jou? 
 
Wat ga je zelf doen om dit doel te behalen?  
 
Welke hulp heb je nodig? 
 
Wanneer ben je tevreden? 
 
 
 
 
Tussenevaluatie  
 
Hoever ben je al met het halen van je doel?  
 

    
 
Begin            einddoel 
 
Wat is de reden dat het wel/niet goed gaat? 
 
Welke aanpassingen zijn er nodig voor de komende 5 weken?  
 
 
 
 
 
 
Eindevaluatie 
 
Heb je je doel behaald? 
 

 
 
Begin            einddoel 
 
Ben je er blij mee? 
 
Ik wil graag weer in de flexgroep omdat: 
 
Wat wil je nog kwijt? 
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 Bijlage 11: Beleidsplan Bovenschoolse Plusklas HAAL 

 

 Beleidsplan bovenschoolse Plusklas HAAL  

Visie  

HAAL heeft in haar visie verwoord leeromgevingen te willen creëren waarin alle leerlingen hun talenten 

kunnen ontplooien. Ook vanuit de overheid is er de laatste jaren meer aandacht voor talent en excelleren. 

Twee tot drie procent van alle basisschoolleerlingen is hoogbegaafd. Vaak wordt van deze slimme kinderen 

gedacht: ‘die komen er wel’. De realiteit blijkt anders: een aanzienlijk aantal krijgt problemen op school, 

omdat het reguliere onderwijs nog niet altijd antwoord biedt op de specifieke leervragen en interesses van 

hoogbegaafde kinderen en deze kinderen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Hoogbegaafde 

kinderen vinden lang niet altijd goede aansluiting in hun eigen groep. Vaak worden ze niet begrepen door 

hun klasgenoten, omdat ze op een ander niveau denken, praten en leren.  

In het nieuwe SWV wordt gesproken van basiszorg. Deze basiszorg vormt op de basisschool het hart van 

goed Passend Onderwijs. Dat betekent dat onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd zijn op leerlingen 

met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op 

basis van IQ alleen wordt vermeden.  

Hoogbegaafde kinderen die zich, ondanks de preventieve aanpak (de basiszorg) op de basisschool, niet thuis 

voelen in het reguliere onderwijs lopen nogal eens vast, emotioneel en / of cognitief. Zij benutten hun 

vermogen niet en léren dat ook niet. Het kan zijn dat het kind niet meer gemotiveerd is voor school en leren, 

dat het faalangstig wordt en onder zijn niveau gaat presteren.  

Om de scholen te helpen preventief te werken, is er een middag in de week beschikbaar van de 

plusklasleerkrachten, om ambulant de scholen te ondersteunen in hun aanpak van deze groep kinderen. 

Dit is een belangrijke pijler van de plusklas.  

Daarnaast hebben we de curatieve aanpak: in een aantal gevallen lukt het niet om de hoogbegaafde leerling 

optimaal te begeleiden op school/klassenniveau en kan het beter of noodzakelijk zijn extra begeleiding en/of 

expertise in te schakelen. Om deze groep hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden is er daarom 

de bovenschoolse plusklas, die passend onderwijs en begeleiding biedt aan deze groep kinderen en onder 

leiding staat van gespecialiseerde leerkracht. Op bestuursniveau zal er dus budget, aangepast aan de 

specifieke behoeften van de school en de plusklas, worden ingezet.  

Doelstelling  

De bovenschoolse plusklas van HAAL streeft een aantal doelen na, te weten:  

- Ontmoeting met ontwikkelingsgelijken  

- Leren leren; gericht werken aan leerstrategieën  

- Leren leven  

- Leren denken  

- Ontmoeting met ontwikkelingsgelijken: Omdat hoogbegaafde leerlingen lang niet altijd goede aansluiting 

vinden binnen hun eigen groep en ze zich anders kunnen voelen en niet begrepen, is het goed om hen te laten 

ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij, aan wie zij zich kunnen spiegelen. In de omgang met andere 

hoogbegaafde kinderen kunnen ze zichzelf zijn en op hun eigen niveau communiceren en leren 

samenwerken.  

 

Leren leren:  

Het aanbod van de methoden die op basisscholen gebruikt worden is voor het grootste deel gebaseerd op de 

gemiddelde leerling. Met soms een (te) kleine aanpassing voor de zwakkere en sterkere leerling. Dit betekent 

dat de hoogbegaafde leerling hiervan nauwelijks iets leert op  
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school. Hij 

ervaart daardoor ook niet wat leren is en hoe leren gaat. Het leren is vaak lineair waardoor het doel waar 

uiteindelijk naartoe gewerkt gaat worden, vaak onzichtbaar blijft. In de plusklas wordt daarom gewerkt aan 

studievaardigheden, zoals leren plannen en mindmappen. Kinderen leren hiervan hoofd- en bijzaken 

onderscheiden en zich verdiepen in onderwerpen.  

Leren leven:  

In het algemeen zit er in een basisschoolgroep hooguit één hoogbegaafde leerling (2 – 3% van de kinderen 

heeft een IQ van 130 of meer). Dit betekent dat een hoogbegaafd kind in zijn klas geen peers of 

ontwikkelingsgelijken heeft, die het nodig heeft om een reëel en positief zelfbeeld op te kunnen bouwen. 

Tijdens kring- en andere momenten in de plusklas kunnen de kinderen zich spiegelen aan elkaar. Door met 

elkaar in gesprek te gaan, bemerken ze dat er kinderen zijn die hetzelfde denken en ervaren als zij.  

Leren denken:  

Het aanbod op een basisschool sluit niet altijd goed aan bij de behoeften van hoogbegaafde kinderen. Er gaat 

veelal meer aandacht uit naar de lagere denkvaardigheden (reproduceren, begrijpen en toepassen) dan naar 

de hogere denkvaardigheden (analyseren, onderzoeken en evalueren). Daarnaast filosoferen we met de 

kinderen om tegemoet te komen aan hun van nature aanwezige onderzoekende en verwonderende houding. 

Een filosofisch gesprek bevat alle kenmerken van verrijkend lesmateriaal zoals die door de stichting 

Leerplanontwikkeling worden beschreven. Zo’n gesprek doet een beroep op creativiteit en beschikt over een 

hoog abstractieniveau. Het stimuleert een onderzoekende houding, doet een beroep op de zelfstandigheid van 

de leerling en lokt een reflectieve houding uit.  

Hoogbegaafde leerlingen worden vaak niet op hun eigen niveau aangesproken. Daardoor lopen zij het risico 

om gedemotiveerd te raken, met allerlei problemen die daarmee samenhangen:  

Onderpresteren  

Verveling  

Faalangst en perfectionisme  

Sociale problemen  

Door aan de genoemde doelstellingen te werken, wordt geprobeerd bovenstaande risico’s te voorkomen of te 

beperken.  

Criteria en aan te leveren stukken voor het dossier  

 De plusklas is bestemd voor leerlingen vanaf groep 3. Een dagdeel is bestemd voor leerlingen van groep 3 

tot en met 5. Een ander dagdeel kunnen leerlingen van groep 6 tot en met 8 naar de plusklas.  

 

 De toelatingscommissie, bestaande uit drie personen met verschillende functies binnen HAAL, beslissen, 

in samenspraak met de plusklasleerkracht, over de toelating van de aangemelde leerlingen.  

 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de plusklas wordt verwacht dat aangetoond kan worden door 

de school dat de leerling (hoog)begaafd is. Daarvoor is het noodzakelijke dat onderstaande onderdelen 

ingevuld en opgestuurd worden:  

- Het aanmeldingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend door de leerkracht en de ouders.  
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- De leerling ervaart één of meerdere sociaal-emotionele of psychische problemen als belemmering.  

- De leerling heeft een aantoonbare voorsprong van minimaal één jaar (daarvoor zijn de dle’s onmisbaar)  

- Leerlingen screeningslijst, bijv. Si-Di, DHH of een ander algemeen geaccepteerd instrument, waarmee 

wordt aangetoond dat de leerling voldoende kenmerken heeft van hoogbegaafdheid.  

- Sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht m.b.v. licor, viseon, Zien, Seol interactiewijzer etc. Dit 

mag ook omschreven worden in de motivatiebrieven.  

- Onderbouwde motivatiebrief / verslag van ouders èn leerkracht  

- Cito-uitdraai (alle leerjaren)  

- Handelingsplannen / plan van aanpak (actueel)  

- Indien aanwezig: het verslag van een intelligentieonderzoek door een psycholoog of orthopedagoog dat 

heeft aangetoond dat er sprake is van een IQ ≥ 130 (met inachtneming van de betrouwbaarheidsgrenzen). Dit 

is geen verplichting.  

- Naast hoogbegaafdheid is er sprake van leer-, sociaal-emotionele- en /of psycho-sociale problematiek in de 

ruimste zin.  

- De leerling moet gemotiveerd zijn om actief mee te doen aan de activiteiten in de plusklas.  

- Voor kinderen voor wie plaatsing van langer dan 1 periode gewenst is, wordt expliciet een motivatiebrief 

van ouders en leerkracht verwacht. De mening van de plusklasleerkracht is daarbij doorslaggevend.  

 

Leerling groep 8 en (hoog)begaafd (deze doelgroep bij voorkeur aanmelden voor het 1e half jaar van een 

schooljaar), blijkend uit de volgende gegevens:  

- Onderbouwde motivatiebrief / verslag van ouders èn leerkracht  

- Bepalen van de DLE. We gaan uit van een didactische voorsprong van minimaal 1 jaar op meerdere 

ontwikkelingsgebieden.  

- Overzicht CITO-lvs  

- Indien aanwezig het resultaat van een intelligentieonderzoek waaruit hoogbegaafdheid blijkt.  

 

Voor deze categorie leerlingen is het criterium sociaal-emotionele problematiek niet van toepassing.  

Plaatsing en evaluatie  

Nadat de toelatingscommissie een positief oordeel heeft uitgesproken over de deelname van een leerling aan 

de plusklas worden ouders en school op de hoogte gebracht van deze beslissing. Binnen een kort tijdsbestek 

wordt het kind met zijn of haar ouders uitgenodigd voor de kennismakingsavond. De eerste 4 weken van de 

plusklasperiode worden door de plusklasleerkracht gebruikt om in te schatten of de bovenschoolse plusklas 

voor dit kind op dit moment de juiste plek is. Mochten er – door bijkomende problematiek in de 

ontwikkeling van een kind, waardoor het kind niet in staat is te participeren in de aangeboden activiteiten of 

anderen daarin belemmert - redenen zijn om de plaatsing te heroverwegen, zal er door de plusklasleerkracht 

contact opgenomen worden met school en ouders.  

Data aanmelding  

Een schooljaar bestaat uit twee plusklasperiodes. Voor de periode na de zomervakantie tot aan de 

kerstvakantie dienen de leerlingen te worden aangemeld voor 1 juni. Voor de periode die enige tijd na de 

kerstvakantie begint tot vlak voor de zomervakantie kunnen leerlingen  
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worden 

aangemeld voor de kerstvakantie. Het aan te leveren dossier dient opgestuurd te worden naar Het 

Zwaluwnest t.a.v. Ineke van Doornik (emailadres toelatingscommissie Plusklas (Adresgegevens hier 

noemen).  

Contact met ouders  

Elke plusklasperiode start met een informatieavond, waar de leerlingen, hun ouders en leerkracht(en) en 

intern begeleiders voor worden uitgenodigd. Deze avond heeft als doel uitleg te geven over de gang van 

zaken in de plusklas en is tevens een kennismaking met de andere leerlingen en hun ouders.  

Tijdens de plusklasperiode wordt er een moment ingepland dat de ouders met de plusklasleerkracht in 

gesprek kunnen gaan (15 minuten-gesprekken).  

De periode wordt afgerond door met ouders en leerkracht een evaluatiegesprek te voeren op de school van 

het betreffende kind.  

Contact met school  

De plusklasleerkracht neemt kort na de start van een nieuwe plusklasperiode contact op met de leerkracht en 

/ of IB’ er van de scholen waar de leerlingen vandaan komen om elkaar te spreken over de betreffende 

leerling, diens aanmelding en aandachtspunten op school. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerkracht 

worden er meer gesprekken gepland. Daarbij zal ook in overleg met de leerkracht een Plan van Aanpak 

gemaakt worden voor het werken met de leerling in de school. Daarin zal expliciet aandacht worden gegeven 

aan de manier waarop deze leerling werkt. De periode wordt afgesloten met een gesprek op de school van de 

leerling waar de plusklasleerkracht, de eigen leerkracht en/of de IB-er en de ouder(s) de plusklasperiode 

evalueren. Daarnaast is de plusklasleerkracht beschikbaar om presentaties te verzorgen en op schoolniveau 

mee te denken rond hoogbegaafdheid.  

Aanbod  

De kinderen komen tussen 8.30 uur en 9.00 uur naar de locatie waar de bovenschoolse plusklas zich bevindt 

(Het Zwaluwnest).  

In het eerste half uur mogen kinderen lezen of een spelletje met elkaar spelen. Dat zijn gezelschapspellen en 

denkspellen die kinderen in staat stellen om met elkaar nieuwe dingen te leren en elkaar beter te leren kennen 

op een prettige, gemakkelijke manier.  

Vervolgens wordt de groep in tweeën gesplitst om in de kring te gaan. In de kring staan sociale 

vaardigheden, leren denken en leren leren centraal. Thema’s die in de kring aan bod komen zijn o.a.:  

Faalangst  

Pesten, sterk staan  

Peers en vrienden  

Communicatie  

Je anders voelen  

Leren leren (werken met studiekaarten, mindmappen, geheugenoefeningen)  

Er wordt de tijd genomen om met elkaar in gesprek te gaan over zaken waar de kinderen tegenaan lopen en 

waar ze een stukje herkenning voor bij elkaar kunnen vinden. Ook wordt in de kring gefilosofeerd. Dit wordt 

gedaan om de kinderen te leren hun mening duidelijk te verwoorden en te luisteren naar anderen en te leren 

van elkaars ideeën. Hierdoor wordt bevorderd dat kinderen leren zich in anderen te verplaatsen. De vragen 

die hierbij aan de orde komen stellen de kinderen voor problemen. Door daar over door te praten en via 

gerichte vragen van de leerkracht tot de kern te komen leren kinderen dat er meer kanten aan een probleem 

zitten en dat er niet altijd één oplossing of één waarheid is.  
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De 

invulling van de ochtend kan verschillen. Er wordt tijd gemaakt voor proefjes of experimenten en andere 

manieren van leren. Ook is er in aansluiting op een thema dat centraal staat tijdens een plusklasperiode een 

educatief uitstapje dat aanvullende informatie oplevert voor het project waaraan gewerkt wordt of wordt een 

deskundige uitgenodigd.  

Er wordt in ieder geval gewerkt aan diverse projecten. Dat kunnen projecten zijn die kinderen zelf kiezen, 

maar ook keuze-onderwerpen binnen een thema, ontdekkaarten of webkwesties. Elke plusklasbijeenkomst 

wordt afgesloten door het gemaakte werk in het digitaal portfolio te zetten. Hierdoor kunnen de kinderen 

eventueel thuis verder gaan en hun ouders en leerkrachten laten zien waar ze aan werken.  

Het werken aan projecten geschiedt op een gestructureerde wijze. Dit heeft vooral tot doel om leerlingen te 

leren planmatig te werken. De leerlingen gaan aan het werk met een eigen onderwerp en formuleren daar 

leervragen bij.  

Het werk van de kinderen wordt beoordeeld. Daarbij wordt voornamelijk op het proces gelet, naast 
het product. Aan het einde van een periode krijgen de kinderen een certificaat mee waarop alle 
onderdelen zijn genoemd waar aan gewerkt is met een schriftelijke beoordeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 12: Flyer Flexgroep De Bron (zie op de website onder protocollen) 
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Bijlage 13: Brief voor ouders m.b.t. deelname van hun kind aan de Flexgroep 

Barneveld, september 2018 
Betreft: Flexgroepplaatsing 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Uw kind neemt de komende periode deel aan de Flexgroep. In deze brief willen wij u nadere 
informatie geven over de flexgroep. 
 
Wat is een flexgroep? 
De Flexgroep is bedoeld voor kinderen die cognitief talent hebben. 
In een periode van 18 weken wordt er in de Flexgroep gewerkt aan een specifiek doel. Dit doel, dat 
bepaald wordt door de leerkracht, wordt vervolgens overgedragen aan de Flexgroepleerkracht.  
Doelen kunnen zijn; grenzen op leergebied verleggen, leren doorzetten bij ingewikkelde stof, 
omgaan met je eigen en andermans mogelijkheden, leren fouten maken. Na 10 weken zal er een 
tussenevaluatie plaatsvinden met de leerkracht en de Flexgroepleerkracht en na 18 weken wordt 
geëvalueerd of dit doel behaald is. Vervolgens wordt gekeken of uw kind de hulp in de Flexgroep 
nog nodig heeft. 
 
Wat is de gang van zaken? 
De groepsleerkrachten kunnen twee keer per jaar een kind aanmelden voor de Flexgroep. Dit 
doen ze op grond van hun eigen observaties, input uit gesprekken met ouders en kinderen,  het 
invullen van signaleringslijsten en de uitslagen van cognitieve toetsen. De Flexgroepcommissie 
beoordeelt deze aanmeldingen. Deze commissie bestaat uit de IB-er Gretha Huinink, de Flexgroep 
leerkracht Henrike Kampen en de (cognitief) talentbegeleider Dorien Hoekzema.  
 
Heeft u n.a.v. deze brief nog vragen dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht terecht. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
…………… 
groepsleerkracht 

 

 

 

 
 
 
 


