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Hoofdstuk 1

Inleiding

In Nederland is gemiddeld 2,3% van de leerlingen, binnen het basisonderwijs, hoogbegaafd. Van de
basisschoolleerlingen is 13,6% van de leerlingen is meerbegaafd. Dit betekent dat er ongeveer één
hoogbegaafde leerling per twee klassen op school zit. Alle leerkrachten zullen in hun loopbaan daar
een keer mee te maken krijgen.
Op de Koningin Beatrixschool zijn wij van mening dat niet alleen die kinderen die naar beneden zorg
behoeven onze aandacht en tijd nodig hebben, maar ook de hoog-/meerbegaafde kinderen.
Tot nu toe was het lesaanbod aan deze leerlingen vooral afhankelijk van het inzicht en de inzet van
de individuele leerkrachten. Met het vaststellen van een protocol ten aanzien van hoogbegaafde
kinderen willen we een meer algemeen beleid te realiseren dat duidelijk en haalbaar is voor alle
leerlingen en zorgt voor één lijn binnen de school.
Termen als passend onderwijs, adaptief onderwijs, één zorg route, afstemming e.d. zijn termen die
passen bij de weg die het onderwijs nu inslaat. We zijn er steeds meer over uit dat kinderen
verschillende behoeften en verschillende interesses hebben en van de leerkrachten wordt verwacht
hierop in te spelen.
Volgens artikel 8.1 van de wet op Primair Onderwijs (Ministerie van OCW, 1981) dient het onderwijs
zo ingericht te worden dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. De kerndoelen alleen, die zijn vastgesteld als streefdoelen om te zorgen dat kinderen
deze ononderbroken ontwikkeling doorlopen, komen niet tot uiting waar het hoog-/meerbegaafde
kinderen betreft. Zij zullen de kerndoelen overstijgen, waardoor voor deze leerlingen een aanvullend
programma gevonden zal moeten worden.
De vraag is, hoe zorgen we dat wat leerlingen leren in een bepaalde situatie of op een bepaald
moment, samenhangt met wat de leerling leert in een andere situatie of een ander moment? Hoe
zorgen we voor een doorgaande lijn waarbij lacunes en herhalingen worden voorkomen? De
werkgroep ‘Leerlingzorg’ op de Koningin Beatrixschool denkt dat te bereiken middels dit document
dat achtergrondinformatie en richtlijnen aanbiedt.
Al enige tijd is de Koningin Beatrixschool bezig met het onderwijs aan hoog-/meerbegaafde kinderen.
In de verschillende schooldocumenten; het schoolplan, het zorgplan en de schoolgids staat
aangegeven hoe de school op dit moment werkt met hoog-/meerbegaafde kinderen.
Wat uit alle documenten naar voren komt is dat de Koningin Beatrixschool welbevinden,
betrokkenheid en competentie hoog in het vaandel heeft staan. De school wil aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van kinderen en onderwijs op maat bieden.
Om deze reden laten een aantal teamleden, de werkgroep Leerlingzorg; hoogbegaafdheid, zich
scholen in het werken en omgaan met hoog-/meerbegaafde leerlingen.
Ook zal een deel van een nog nader te bepalen studiedag, aan het hele team gewijd worden aan het
voorlichten over hoogbegaafdheid en het signaleren hiervan.
In de toekomst wordt nagedacht over het eventueel realiseren van een verrijkingsklas.
Bij het opstellen van dit plan heeft de werkgroep geprobeerd haalbare doelen te stellen, de aanpak
praktisch en overzichtelijk te houden, de mogelijkheden van onze school en teamleden reëel in te
schatten en op deze manier een doorgaande lijn te creëren.
Wij hopen dat dit protocol bijdraagt aan een ononderbroken ontwikkeling van hoog-/meerbegaafde
kinderen en teamleden hierin zal ondersteunen. De werkgroep zal de uitvoering blijven volgen en het
beleid blijven ontwikkelen en/of verbeteren.
Oktober 2015
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Hoofdstuk 2

Hoogbegaafdheid

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de Koningin Beatrixschool verstaat onder hoogbegaafdheid. Er
bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, waardoor dit per school kan verschillen. In
de literatuur zijn verschillende modellen en definities te vinden die wij als school willen hanteren.

2.1 Definitie van hoogbegaafdheid die wij op de Koningin Beatrixschool hanteren.
Eén van de meest duidelijke en meest gebruikte modellen die een beschrijving geeft van
hoogbegaafdheid en tevens het model dat wij op de Koningin Beatrixschool hanteren, is het Triadisch
interdependentiemodel van Renzulli en Mönks (1995, fig. 1).

(figuur 1)

Om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken dient een mens te beschikken over een groot
intellectueel potentieel (een totale IQ-score > 130). Deze hoge intelligentie dient samen te gaan met
twee andere essentiële persoonlijkheidsfactoren: een hoge mate van creativiteit en een sterke
motivatie. In dit geval wordt onder creativiteit een creërend denkvermogen verstaan, waardoor een
mens in staat is om buiten de reguliere kaders oplossingen voor problemen te zoeken. Dit zijn echter
niet de enige factoren die bepalen of een kind hoogbegaafd is. Ook de omgevingsfactoren zijn van
erg groot belang om tot prestaties op hoogbegaafd niveau te komen. De factoren school, gezin en
leeftijdsgenoten zijn van doorslaggevend belang. Een kind moet op school voldoende begeleid en
uitgedaagd worden om zich te kunnen ontwikkelen en 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-/meerbegaafde kinderen kan hierin
helpen (Gerven, 2012: www).
Een hoog intelligent kind kan zich ontwikkelen tot hoogbegaafd 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.
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Een hoge intelligentie alleen is niet voldoende om van hoogbegaafdheid te spreken. Een hoge
intelligentie is wel een noodzakelijke voorwaarde. Er kan dan gewerkt worden vanuit het model van
Renzulli en Mönks om een kind te begeleiden tot ontwikkelen van de juiste vaardigheden en
persoonlijkheidsfactoren.
Het aanhouden van een IQ score kan wel een uitgangspunt zijn om vanuit te gaan werken.
Het gemiddelde IQ is 100, 68,2% van de mensen hebben een IQ tussen de 85 en 115 waarbij een
leerling met een IQ van 115 een vlotte leerling zal zijn en een leerling met een IQ van 85 een leerling
zal zijn die zijn best moet doen om de leerstof eigen te maken.
Mensen met een IQ tussen 115 en 130 worden aangemerkt als begaafd en mensen met een IQ boven
de 130 als hoogbegaafd. Een IQ boven de 150 wordt gezien als zeer begaafd (genieën). Dit hanteren
wij ook op de koningin Beatrixschool.
Dit is ook weergegeven in het figuur 2 hieronder (SLO, 2012: www).

Bij kleuters spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong (schoolgids 2012 – 2013).
Voor het zesde levensjaar is het IQ nog niet voldoende betrouwbaar te meten. Vanaf het zesde
levensjaar kan de cognitieve aanleg wel met voldoende betrouwbaarheid worden vastgesteld.
Volgens het model van Renzulli en Mönks 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 model van Renzulli en Mönks 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.

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

6

2.2 Kenmerken hoogbegaafden.
Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van hoog-/meerbegaafde kinderen, omdat ook
deze kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs
tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld het ene hoog-/meerbegaafde kind op sociaal gebied erg
sterk, terwijl een ander hoog-/meerbegaafde kind juist erg op zichzelf is gericht. Het ene hoog/meerbegaafde kind toont zich bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een ander hoog-/meerbegaafde
kind door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet
(meer) laat zien.
Hieronder staat een overzicht van veel voorkomende eigenschappen, zoals die in de literatuur
genoemd worden. Een hoog-/meerbegaafd kind hoeft niet alle eigenschappen in onderstaand
overzicht te bezitten. Het omgekeerde is ook het geval: als iemand één of meerdere van deze
gedragsaspecten vertoont, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat hij/zij hoog-/meerbegaafd is.

Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen
1.

Hoge intelligentie

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken over hoge intellectuele capaciteiten. Een
hoge score op een intelligentietest (IQ > 130) of hoge prestaties op andere test is
hiervan een indicatie.

2.

Vroege ontwikkeling

(Hoog)begaafde leerlingen zijn geestelijk vroegrijp en worden gekenmerkt door
een ontwikkelingsvoorsprong. Zij kunnen meestal op vroege leeftijd al lezen,
praten, schrijven en hebben een vroege ontwikkeling van getalbegrip. Hierdoor
kunnen zij zich gemakkelijk leerstof uit hogere leerjaren eigen maken. Ook stellen
zij op jonge leeftijd al levensbeschouwelijke vragen en denken zij al vroeg na over
de zin van het leven.

3.

Uitblinken op één of
meerdere gebieden

Een bijzondere begaafdheid kan tot uitdrukking komen in motorische, sociale,
artistieke en intellectuele vaardigheden. Vaak treden deze begaafdheidsvormen
gecombineerd op en blinken (hoog)begaafde leerlingen uit in meerdere gebieden,
zoals bijvoorbeeld in taal en wiskunde. (Hoog)begaafde leerlingen hebben op
taalgebied een grote woordenschat en vertonen een zeer goed en adequaat
woordgebruik.

4.

Gemakkelijk kunnen
leren

(Hoog)begaafde leerlingen hebben over het algemeen een zeer goed geheugen en
kunnen hierdoor goed informatie onthouden en verwerken. Zij begrijpen nieuwe
leerstof dan ook aanzienlijk sneller dan gemiddelde leerlingen en zijn daardoor
sneller klaar met opdrachten en huiswerk. Hierdoor hebben zij vaak een leertempo
dat beduidend hoger is dan het tempo van de gemiddelde leerling.

5.

Goed leggen van
(causale) verbanden

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen gemakkelijk (causale) verbanden leggen en
hebben hierover een goed overzicht.

6.

Het makkelijk kunnen
analyseren van
problemen

(Hoog)begaafde leerlingen zijn snelle probleemanalyseerders. Zij kunnen snel
vaststellen wat de aard van een probleem is. Daarnaast zijn (hoog)begaafde
leerlingen vaak vindingrijk in het ontwikkelen van eigen oplossingsmethoden. Dit
kan soms problemen opleveren als zij zich een verkeerde oplossingsmethode
hebben aangeleerd, omdat zij deze methode moeilijk weer los kunnen laten.

7.

Het maken van grote
denk-sprongen

Een (hoog)begaafde leerling maakt grotere leerstappen en heeft daarom minder
tijd nodig.

8.

Voorkeur voor
abstractie

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen goed abstract denken. Zij generaliseren
gemakkelijker dan hun andere klasgenoten en hebben een goed overzicht van de
kennisgehelen. Zij hebben geen behoefte aan concretisering van de lesstof door
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het gebruik van voorbeelden.
9.

Hoge mate van
zelfstandigheid

(Hoog)begaafde leerlingen willen liever niet geholpen worden en geven de
voorkeur aan zelfstandig werken. Bij het werken in groepsverband vertoont de
(hoog)begaafde leerling veel initiatief en neemt hij/zij vaak de leiding. Bovendien
wil de leerling dingen graag op zijn/haar eigen wijze doen, zoals het zelf bedenken
van een methode voor het uitrekenen van sommen.

10

Brede of juist specifieke
interesse / hoge
motivatie / veel energie

Het is belangrijk dat het onderwerp van de opdracht de leerling interesseert. Bij
(hoog)begaafde leerlingen is namelijk het kunnen een voorwaarde, maar het willen
van even groot belang. Als het onderwerp aansluit bij de interesse van de leerling,
dan is motivatie verzekerd. Er is aangetoond dat talent pas doorzet als de
leerlingen plezier beleven aan de (leer)activiteiten. Een kenmerk van
(hoog)begaafde leerlingen is dat zij zeer leergierig zijn. Als een onderwerp de
leerling interesseert dan pluist hij het onderwerp vaak tot op de bodem uit. Maar
het tegenovergestelde geldt ook: als een (hoog)begaafde leerling geen interesse
heeft voor een bepaald onderwerp, dan kan hij moeilijk de motivatie opbrengen
om zich erin te verdiepen.

11

Creatief/origineel

In de opdrachten laten (hoog)begaafde leerlingen vaak zien dat zij originele en
creatieve ideeën en/of oplossingen hebben. Zij maken onverwachte zijsprongen en
hebben grote verbeeldingskracht.

12

Perfectionistisch

(Hoog)begaafde leerlingen zijn perfectionistisch aangelegd. Zij houden niet van half
werk.

13

Apart gevoel voor
humor

(Hoog)begaafde leerlingen bezitten over het algemeen een apart gevoel voor
humor.

14

Hoge mate van
concentratie

(Hoog)begaafde leerlingen kennen een hoge mate van concentratie en hebben
daarbij een langere aandachtsspanne dan de gemiddelde leerlingen.

(SLO, 2013: www)
Deze lijst kan helpen bij de diagnose voor hoogbegaafdheid. Het kan helpen een leerling beter te
begrijpen, maar ook je vermoedens van hoog-/meerbegaafdheid te bevestigen of ontkrachten. De
kenmerken zijn weer onder te verdelen in verschillende type leerlingen (profielen). In hoofdstuk 6.1
worden de kenmerken van deze type leerlingen beschreven en worden handelingsadviezen gegeven.
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Hoofdstuk 3

Signaleren

3.1 Theorie
Niet alle hoog-/meerbegaafde kinderen presteren daadwerkelijk op hoog-/meerbegaafd niveau,
waardoor zij op grond hiervan niet altijd worden opgemerkt. Natuurlijk zijn hoge schoolprestaties
een goede indicator, maar ook bij tegenvallende prestaties of probleemgedrag kan een leerling wel
degelijk hoog-/meerbegaafd zijn.
Het is belangrijk dat elke leraar op de hoogte is van signalen die er op kunnen duiden dat er sprake is
van hoog-/meerbegaafdheid, zoals de begaafdheidskenmerken en eigenschappen van hoog/meerbegaafde onderpresteerders.
Daarnaast is het belangrijk om kennis te hebben van de verschillende profielen van hoog/meerbegaafde kinderen , waarmee deze signalen en gedragskenmerken op het niveau van een
individuele leerling in samenhang gezien kunnen worden.
Als iedere leraar tenminste over deze achtergrondkennis beschikt, draagt dit bij aan de vroegtijdige
signalering van (hoog)begaafde leerlingen. Vroeg signaleren heeft tot gevolg dat de leerling al in een
vroeg stadium onderwijs aangeboden kan krijgen dat aansluit bij zijn capaciteiten en zo kunnen veel
problemen worden voorkomen (Informatiepunt onderwijs, 2011).
Wat echter nog veel belangrijker is dan het signaleren van (hoog)begaafdheid, is het kunnen bieden
van een passend onderwijsaanbod en goede begeleiding in de school- en thuissituatie. Het is
belangrijk om een rijke leeromgeving te bieden, waarin talenten worden aangesproken, zodat
hoogbegaafden zichtbaar kunnen en mogen zijn. Anders gaan leerlingen zich aanpassen, of raken ze
gedemotiveerd. Wat juist zo kenmerkend voor hen is, is dan niet (meer) zichtbaar. De kans is groot
dat er dan ook niet zo veel (meer) te signaleren valt wat kan duiden op (hoog)begaafdheid. Als bij
signalering van (hoog)begaafdheid nauwelijks iets gedaan kan worden met dit vermoeden of
gegeven, voegt de signalering op zichzelf niet zoveel toe. Als de omgeving thuis of op school er niet
op is ingericht om deze bijzondere talenten tot recht te laten komen, dan moet dus door de
begeleiders van deze kinderen eerst gewerkt worden aan wat nodig is voor optimale
talentontwikkeling. Dit kan in een omgeving die niet alleen omgaat met verschillen, maar waar
wordt uitgegaan van verschillen. Een omgeving, waarin ieder kind in zijn waarde wordt gezien en
waarin kinderen gestimuleerd worden om te ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en waar voor
hen uitdagingen liggen. Een omgeving die dus ook uitzonderlijke talenten waardeert en stimuleert
om dit samen te ontdekken en de grenzen te verleggen (Houkema, 2012).

3.2 Signaleringlijst
Elke leerkracht vult ten minste één keer per jaar conform het protocol ‘Zien’ voor alle leerlingen de
signalering van ‘Zien’, het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem dat we hanteren op de Koningin
Beatrixschool, in. Voor de leerlingen die opvallen op de groepskaart van Zien en waarbij
hoogbegaafdheid een optie zou kunnen zijn, wordt de vragenlijst van ‘’hoogbegaafdheid in zicht’’ (zie
bijlage 1) ingevuld (Houkema, 2012). Met het invullen van deze lijst krijgt elke leerkracht een beeld
van eventuele (hoog) begaafde leerlingen in de groep. Leerlingen die bij de groepslijst een
waarschijnlijk scoren (zie bijlage 2 voor een voorbeeld) worden verder gesignaleerd via de individuele
leerling-lijst (bijlage 3), waarbij ook de hulp van de ouders gevraagd wordt. De signaleringslijst is
bedoeld om gericht naar specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken te kijken die kunnen duiden
op (hoog)begaafdheid, omdat deze kenmerken in samenhang vragen om afstemming hierop van
aanbod en begeleiding. Meer inzicht in de kenmerken van een leerling is dus vooral van belang om in
het praktisch handelen hierop af te stemmen (Houkema, 2012). Bij alle signaleringslijsten is het
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belangrijk dat de Exel versie wordt ingevuld. Deze staan op de W-schijf  leerkrachten  zorg 
hoogbegaafdheid.

3.3 Kleuters
Aandacht voor (hoog) begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Bij kleuters spreek je
van een ontwikkelvoorsprong (van Gerven, 2001). Signaleren is hier het opsporen van een mogelijke
ontwikkelvoorsprong bij kleuters die instromen in groep 1.
De start van het signaleren van leerlingen met een ontwikkel-voorsprong begint in groep 1 en
gebeurt in de eerste of tweede schoolweek, voordat de leerling de kans heeft zich aan te passen. Het
is belangrijk om na de signalering van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong de ontwikkeling
van een kind te blijven volgen. Een leerling met een ontwikkelvoorsprong hoeft immers geen leerling
te worden die ook (hoog)begaafd is. Van kinderen tot vier jaar zijn er geen schoolprestaties
beschikbaar. Bovendien, en dat is wellicht nog belangrijker, intelligentie is pas met enige
betrouwbaarheid vast te stellen bij kinderen vanaf het zesde jaar (van Gerven 2001). Dat heeft te
maken met het volgende. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen
tot zes jaar verloopt die ontwikkeling veelal sprongsgewijs, aldus van Gerven. Een dergelijke sprong
in de ontwikkeling van het kind kan van zeer tijdelijke aard zijn. Zo kan een kleuter met een
voorsprong op zijn leeftijdgenootjes, deze voorsprong in de loop van het jaar weer verliezen (Van
Gerven, 2001).
Bij kleuters die in groep 1 de school binnenkomen, wordt in de eerste 2 weken dat het kind op school
is een menstekening gemaakt. Deze wordt afgenomen door de eigen leerkracht (zie bijlage 7) waarbij
de individuele opdracht heel duidelijk uitgelegd wordt: teken eens een mens, zo goed als je kunt.
Deze menstekening wordt door de leerkracht gescoord volgens de normen van ‘Goudenough’.
De leerkracht gebruikt het intakeformulier dat door de ouders ingevuld is, de overdracht vanuit de
peuterspeelzaal of het KDV en de menstekening als indicatie om te kijken of er mogelijk sprake is van
een ontwikkelingsvoorsprong.
Ook kleuters die op een later moment instromen op de Beatrixschool, maken een menstekening in
de eerste of tweede week dat ze op school zijn.
De menstekening wordt gescand en bewaard in het digitale dossier van het kind in Parnassys. Op de
menstekening staan de naam van het kind, de datum waarop de tekening is gemaakt, de leeftijd op
dat moment van het kind, het aantal punten en de leeftijd die daar bij hoort.
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Hoofdstuk 4

Diagnosticeren

‘Hoewel psychodiagnostisch onderzoek in de meeste gevallen niet nodig is ter bevestiging van een
vermoeden van (hoog)begaafdheid, kan hiertoe in sommige gevallen toch besloten worden.’
Wanneer wordt besloten om nader psychodiagnostisch onderzoek te doen, is het van belang dat dit
gedaan wordt door iemand met specifieke expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid. Er zijn
diverse Schoolbegeleidingsdiensten, Adviesbureaus voor Opleiding en Beroep of particuliere bureaus
die dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren. Indien wordt besloten tot een onderzoek bij een
particulier bureau is het belangrijk altijd te checken of de betreffende persoon, psycholoog,
orthopedagoog of diagnostisch geschoold onderwijskundige, geregistreerd is bij het NIP, Nederlands
Instituut van Psychologen of de NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.
Wanneer het onderwijsaanbod van de school goed aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van
individuele leerlingen is het echter in de meeste gevallen niet nodig om een uitgebreid
psychodiagnostisch onderzoek af te nemen bij een vermoeden van (hoog)begaafdheid. Het ‘etiketje’
(hoog)begaafd heeft in zo’n geval weinig meerwaarde. Over het algemeen is uitgebreid
psychodiagnostisch onderzoek bij een vermoeden van (hoog)begaafdheid alleen nodig indien er
onenigheid bestaat tussen ouders en de school over de capaciteiten van de leerling of wanneer er
andere bronnen van zorg zijn waardoor de leerling ondanks zijn (hoog)begaafde vermogens niet
komt tot (hoog)begaafde prestaties. Zo kan er naast (hoog)begaafdheid ook sprake zijn van een
leerprobleem zoals dyslexie of kan de leerling belemmerd worden door een taalachterstand,
bijvoorbeeld in geval van een andere culturele achtergrond.
Redenen voor een diagnose kunnen zijn:




Je weet in welke richting je verder moet zoeken op het vlak van aanpak en begeleiding.
Het is vaak een geruststelling voor het kind en ouders.
Het geeft richtlijnen voor de omgeving en voor begeleiders. Er kan dan gericht gehandeld
worden n.a.v. onderzoekgegevens. De vraag blijft: ‘Wat heeft dit kind nodig op deze school in
deze groep bij deze leerkracht?’

Een goed afgenomen test geeft veel meer informatie dan een IQ cijfer. Een degelijke test en
rapportering ervan, ook over resultaten op de subtesten en de houding van het kind tijdens de test,
kunnen handvatten geven voor verdere actie. Wanneer er onduidelijkheden zijn wat betreft het wel
of niet meer of hoogbegaafd zijn van een leerling kan er tot een onderzoek gekomen worden.
Onderzoeken die afgenomen worden, worden afgenomen door Zien in de klas. Zien in de klas komt
op school om dergelijk onderzoek af te nemen. Kosten hiervan zijn voor rekening van de
zorgverzekering.

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

11

Hoofdstuk 5

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

In hoofdstuk 2.4 zijn verschillende eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen beschreven. Zoals
aangegeven kun je niet spreken over DE eigenschappen van hoogbegaafde kinderen. Ook deze
kinderen zijn uniek en zullen zich op eigen wijze ontwikkelen. De veel voorkomende eigenschappen
kunnen we echter wel gebruiken om kinderen te signaleren en te begeleiden.

5.1 Van profiel naar begeleiding
Bets en Neihart (2010, www) hebben 6 typen hoogbegaafde leerlingen beschreven met
gedragskenmerken, wijze van herkenning en suggesties voor begeleiding van deze kinderen. Op de
Koningin Beatrixschool willen wij ook zo veel mogelijk werken met deze typering van leerlingen. Uit
de individuele leerlinglijst van ‘’hoogbegaafdheid In Zicht’’ komt een type leerling dat correspondeert
met onderstaande profielen van de website www.hoogbegaafdheid.slo.nl. Hieronder is de beknopte
versie te vinden. In bijlage 4 is de uitgewerkte versie te vinden.
Profiel

Beknopte typering

De succesvolle leerling

levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging
van de leerkracht.

De uitdagende leerling

is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote
stemmingswisselingen, is eerlijk en direct

De onderduikende leerling

ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie
en wisselt in vriendschappen

De drop-out

is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zich zelf, verstoort,
presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen

De dubbel gelabelde leerling (met
leer- en/of gedragsproblemen)

werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een
onderliggend leerprobleem), verstoort en reageert af

De zelfstandige leerling

heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen,
werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en
neemt risico

(Bets & Neihart, 2010)
Wanneer de leerkracht door middel van gesprekken (met ouders, kind, IB-er en eventuele andere
betrokkenen), observaties, ZIEN en eventueel een signaleringslijsten heeft bepaald welk profiel het
best bij het kind past, kan gekeken worden naar de handvatten voor begeleiding van deze leerling
(zie bijlage 4 of de website www.hoogbegaafdheid.slo.nl). In bijlage 4 staat voor elk type leerling
beschreven wat mogelijke acties kunnen zijn voor de leerling onder het kopje ‘begeleiding
leerkracht’. Deze eventuele acties werken als een leidraad om de leerkracht hulp te bieden. Mocht
dit niet het juiste resultaat bieden kan hier altijd van afgezien worden. Naast het werken met de
verschillende profielen van de hoogbegaafde leerlingen dient deze leerling ook goed in de gaten
gehouden te worden in ZIEN, het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem dat we hanteren op de
Koningin Beatrixschool. Ook is het belangrijk dat de leerstof compact en verrijkt wordt. Meer
hierover is te vinden in hoofdstuk 6 compacten en verrijken.

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

12

5.2. Versnellen
In principe kiezen wij ervoor een kind niet versneld door de leerstof te laten gaan, maar zo lang
mogelijk goed en voldoende de stof te compacten en te verrijken. Handvatten worden hiervoor in dit
document aangeboden. Het is niet de bedoeling dat kinderen op één of meer vakgebied(en) gaan
versnellen, zodat zij in groep 8 of eerder op dat vakgebied al de kerndoelen behaald hebben en klaar
zijn. Wij kiezen als school voor convergente differentiatie en daar hoort bij compacten en verrijken
zodat de hele groep, in meer of mindere mate, met hetzelfde onderwerp/thema/hoofdstuk bezig is.
Op deze manier garanderen we, dat de hoogbegaafde leerling de aansluiting bij zijn jaargroep blijft
behouden. Als er redenen zijn om een kind wel een leerjaar te laten versnellen, en alle betrokkenen
zijn het erover eens dat dit voor dit kind op dit moment het beste is, is versnellen van een leerjaar
mogelijk.
In sommige gevallen is het wenselijk om een kleuter vervroegd door te laten stromen naar groep 3.
Dit betreft vooral kinderen met een grote en brede didactische ontwikkelingsvoorsprong.
Redenen kunnen zijn:
- Een didactische voorsprong van één jaar of meer.
- Op alle vakgebieden een hoge A score of een goed (ook bij vooruit toetsen).
- Het kind ervaart weinig echte uitdaging meer, ook na het compacten en verrijken van de stof.
- Naast bovenstaand ook op sociaal vlak een stapje voor zijn (vooral vriendjes in hogere
klassen).
- In groep 1 meedoen met alle activiteiten van groep 2.
Er moeten meerdere van de bovenstaande redenen aanwezig zijn om de beslissing voor versnellen te
kunnen nemen. Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerkracht, zorgteam en kind. Het eventuele
versnellen moet goed onderzocht en overdacht worden. In geval van twijfel adviseren wij een kind
niet te laten versnellen maar de stof voldoende te compacten en verrijken.
Daarnaast kan de versnellingswenselijkheidslijst (te vinden op de W-schijf  Leerkrachten\Zorg en
IB\hoogbegaafdheid\Bijlagen) ingevuld worden.
De uitslag van de versnellingswenselijkheidslijst is niet bindend, maar kan eventueel een beter beeld
geven en de keuze vergemakkelijken.
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Hoofdstuk 6

Compacten en verrijken

Compacten is het zodanig schrappen in de reguliere leerstof die voor alle kinderen is bedoeld dat
deze geschikt wordt voor (hoog)begaafde leerlingen. Daarbij zijn de kerndoelen van het
basisonderwijs leidend. Net als voor alle andere leerlingen moet de leerstof een doorgaande lijn
vormen gedurende 8 jaar.
Compacten is het overslaan van overbodige herhaling- en oefenstof en in brede context het
aanpassen van het leerstofaanbod op de leereigenschappen van de (hoog)begaafde leerling.
Compacten is niet alleen van toepassing op herhalings- en oefenstof. Compacten moet ook worden
ingezet bij het nabespreken van opdrachten of bij instructie (Gerven, 2009: 74 – 83).
Wanneer er ruimte in het programma is gemaakt door overbodige herhalings- en oefenstof te
skippen en er minder tijd wordt besteed aan het nabespreken van en het instructie krijgen over
opdrachten is er tijd over voor verrijking.
Verrijking betreft het waardevoller maken van het onderwijsaanbod. Dit gebeurt wanneer het
aangepaste onderwijsaanbod – meer dan het reguliere onderwijsaanbod – tegemoet komt aan de
behoeften en capaciteiten van de individuele (hoog)begaafde leerlingen. (Boekhorst-Reuver &
Steenberger-Penterman, 2009).
Belangrijk is wel dat het verrijkingswerk niet méér van hetzelfde werk moet zijn maar wel
meerwaarde moet hebben. Hierbij wordt bedoeld dat de leerlingen hun basiswerk compacten,
waardoor het tijd vrij wordt gemaakt om extra moeilijk werk te kunnen maken.

6.1 Compacten en verrijken in de onderbouw
In dit hoofdstuk gaan we uit van een situatie waarin de slimme kleuter niet vervroegd naar groep 3
gaat, maar een breed verrijkingsaanbod in groep 1-2 krijgt.
De eerste stap is dat je duidelijk moet krijgen of je te maken hebt met een potentieel begaafde
leerling. Ten tweede moet je kijken op welke gebieden de didactische en sociaal emotionele
ontwikkelingsvoorsprong zich manifesteert. Wanneer duidelijk is op welke gebieden de kleuter een
didactische/ sociaal emotionele voorsprong heeft en hoe groot deze voorsprong is, kijk je of je in
groep 1-2 nog in staat bent om het kind voldoende uitdaging te bieden. In groep 1-2 is meestal nog
niet echt sprake van compacten, omdat er nog niet wordt gewerkt met methoden. Het is wel van
belang om rekening te houden met de leereigenschappen van kinderen met en hoge intelligentie. Zo
zal je leerstappen groter moeten maken en moet herhaling zoveel mogelijk vermeden worden
(Gerven & Drent, 2011: 63).
Stappen bij het compacten van het leerstofaanbod:
Stap 1: stel het ontwikkelingsniveau vast.
Stap 2: stel vast welke activiteiten en opdrachten passend zijn bij het ontwikkelingsniveau.
Stap 3: bied activiteiten aan die zicht bieden op een volgend ontwikkelingsstadium.
Stap 4: maak grotere leerstappen bij het aanbieden van activiteiten per ontwikkelingsgebied.
Stap 5: beperk het aanbieden van opdrachten met een soortgelijke inhoud en doelstelling.
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Centraal staan de diverse ontwikkelingsmaterialen en de mogelijkheden die deze bieden om slimme
kleuters uit te dagen zich verder te ontwikkelen op hun niveau. Bij het opzetten van een structureel
verrijkingsaanbod in groep 1-2 zijn de volgende uitgangspunten van belang:
 Het aanbod is gedifferentieerd
 Het sluit aan bij de verschillende werkvormen in groep 1-2
 Het sluit aan bij de manier van leren van kleuters
Gedifferentieerd aanbod: het verrijkingsaanbod bij kleuters is in principe gericht op alle
ontwikkelingsgebieden. Dit betekent dat je bij ieder ontwikkelingsgebied kijkt welke mogelijkheden
er zijn om uitdagende opdrachten aan te bieden via aanvullende opdrachten bij bestaand materiaal
of via aanvullend materiaal.
Onze methode voor de onderbouw Kleuterplein geeft in de handleiding suggesties voor kinderen die
meer kunnen (Stapje omhoog). Daarnaast verzamelen we per thema werkbladen en activiteiten
speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze materialen zijn te vinden op de Wschijf, in de samenwerkingsmap Onderbouw, bij het taakwerk per thema.
Er zijn in groep 1-2 verschillende werkvormen te onderscheiden: het kringgesprek, het werken met
ontwikkelingsmateriaal en het werken in hoeken. Bij elk van deze werkvormen kunnen verrijkende
opdrachten aangeboden worden (zie bijlage 5). Bij het kringgesprek kan meer uitdaging geboden
worden door het stellen van verdiepingsvragen over het onderwerp. Verdiepingsvragen kunnen ook
gericht zijn op het creatief denken of je mening geven.
Sluit aan bij manier van leren: kleuters leren voornamelijk via hun spel. Via spel ontdekken kinderen
hoe de wereld in elkaar zit en leren ze allerlei vaardigheden aan. Deze manier van leren noem je
‘handelend leren’. Het methodisch leren en het werken met werkbladen is in de meeste gevallen
minder geschikt voor een kleuter. Probeer cognitieve doe-opdrachten te bedenken, waarbij het kind
wordt uitgedaagd om zich exploratief op te stellen en komt het tot handelend leren.
Motorische werkjes ervaren kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong vaak als zinloos: ze
vinden dat ze er niks van leren. Daarom passen we deze werkjes enigszins aan, zodat ze
uitdagend zijn voor deze kleuters. Dit doen we op de volgende manier:
- De leerling maakt een vouwwerkje zelfstandig, door middel van een kant- en klaar
eindresultaat dat het uit elkaar moet halen en zelf moet ontdekken hoe het in elkaar zit, of
door middel van een vouwboekje waarin de stappen één voor één voorgedaan staan.
- Knip- en plakwerkjes maken we zinvol en uitdagend door het onderwerp voor de kleuter
met een ontwikkelingsvoorsprong aan te passen aan zijn/ haar interessegebied. (bv. Het
uitknippen en opplakken van dino’s, planeten).
- Kralenplankopdrachten worden op verschillende manieren uitdagend gemaakt: een half
voorbeeld aanvullen, een eigengemaakte kralenplank omzetten tot een opdrachtkaart.

Lezen
Sommige kleuters leren zichzelf al lezen. Omdat we zien dat kleuters die kunnen lezen snel en relatief
hoog technisch leesniveau kunnen bereiken, verdient het de aanbeveling de ontwikkeling van het
technisch lezen direct te koppelen aan het begrijpend lezen. Hieraan kun je tegemoet komen door ze
informatieve boeken te laten lezen op het gebied van hun interesse of ze AVI start boekjes te laten
lezen. Indien de kleuter al boekjes leest is het belangrijk om de AVI en DMT toets af te nemen, om
het niveau vast te stellen. Dit kan in januari van groep 2, maar moet zeker in juni om hierop in groep
3 goed in te kunnen spelen. Materialen die ingezet worden om het lezen te bevorderen zijn themalezen en Leeslijn.
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Er wordt in groep 1 en 2 bij voorbaat geen leesinstructie uit de leesmethode van groep 3 geboden
om te voorkomen dat de stof van groep 3 in groep 2 al is behandeld. Wanneer het kind uit zichzelf
leest, wordt dit niet belemmerd maar juist gestimuleerd en worden boekjes op niveau aangeboden.
In groep 3 moet dan gekeken worden wat het kind al beheerst en hier moeten passende activiteiten
voor aangeboden worden. De methode voorziet hier voor een deel in. De methode werkt vanuit drie
niveau groepen. Wanneer een leerling boven de hoogste niveaugroep zit, moeten er passende
activiteiten voor de leerling gevonden worden.

Rekenen
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in rekenen, toetst men in januari en/ of juni van groep 2,
met de Cito rekentoets. Start hierbij met M3. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (op
rekenen) kan vervolgens Ambrasoft ingezet worden als verrijking. In een rekenhoek kunnen
materialen aangeboden worden die de rekenontwikkeling stimuleren. Voor ideeën van
rekenactiviteiten zie bijlage 5. Er wordt niet gewerkt uit de rekenboeken van groep 3, om te
voorkomen dat de stof van groep 3 in groep 2 al behandeld is. Ook hier geldt dat de interesse in
rekenen niet belemmerd maar juist gestimuleerd wordt en activiteiten op niveau worden
aangeboden.

Verrijking
Hoe ‘verrijkend’ met ontwikkelingsmateriaal om te gaan?
Belangrijke aspecten daarbij zijn:
1. Kennis vergaren: info via (prenten)boeken, film of vertellingen
2. Vaardigheden ontwikkelen: het ontwikkelen van o.a. motorische vaardigheden
3. Creatief denken stimuleren: oplossingen verzinnen – bedenken.
Neem als voorbeeld het actie-reactiespel: Kaartje over appel (fruit)
Kennis vergaren:
Laten vertellen hoe een appel, fruit groeit
Laten tekenen over een appel of ander fruit
Laten schrijven over een appel of ander fruit
Vaardigheden ontwikkelen:
Laten vormgeven van een appel
Hoe maak je groen? Onderzoek naar de kleur groen
Laten ontdekken hoe je andere kleuren kan maken
Creatief denken stimuleren:
Strip laten maken over een appel of fruit
Verhaal over een appel of fruit maken en later aan de groep vertellen
Tekening maken over appel, een deur en een lamp
Enzovoort.
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6.2 Compacten en verrijken in de midden/bovenbouw per vakgebied.
Als leerlingen onvoldoende worden aangesproken op hun leereigenschappen, kan dit op termijn
leiden tot demotivatie en onderpresteren. Compacten maakt dat het leerstofaanbod voor leerlingen
zinvoller wordt doordat de stof wordt beperkt tot de essentie. Hierdoor komt er ruimte en tijd vrij
voor verrijking. Met het verrijken van de leerstof willen wij ervoor zorgen dat de leerlingen leren
omgaan met tegenslagen en zij niet gelijk stoppen wanneer iets te moeilijk wordt. Daarnaast leren de
leerlingen zelf kennis verwerven en dit toe te passen (metacognitie). Voor de uitwerking van het
compacten en verrijkken in de midden/bovenbouw per vakgebied zie bijlage 6.

Evaluatie
De leerkracht evalueert twee keer per jaar (januari en juni) de verrijking in het groepsplan. Daarnaast
wordt er drie keer per jaar (okt, jan en april) geëvalueerd tijdens de groepsbesprekingen samen met
de intern begeleider. Met ouders wordt er geëvalueerd tijdens de afstemming en 10
minutengesprekken. Mocht er bij ouders of de leerkracht de behoefte zijn op meer met ouders af te
stemmen is dit altijd mogelijk.

Wanneer te stoppen met verrijking
Wanneer ouders of de leerling te kennen geeft te willen stoppen met de verrijking vindt er een
gesprek plaats met ouders, leerling, leerkracht en intern begeleider. Tijdens dit gesprek is het
belangrijk om erachter te komen wat de reden is van het stoppen. Hierbij is het goed om te kijken
wat voor type leerling de leerling is (Bijlage 4 profielen hoogbegaafde leerlingen uitgewerkt.) Het is
belangrijk om niet bij de eerste tegenslag de leerling te laten stoppen met de verrijking. Deze
leerlingen zijn niet gewend om iets lastig te vinden. Het doel van verrijking is om leerlingen te laten
ervaren hoe het is om iets moeilijk te vinden. Een leerling mag stoppen wanneer alles geprobeerd is
en de leerling echt minder goed in zijn of haar vel gaat zitten. De verrijking moet hem of haar in de
weg zitten. Wanneer de resultaten blijvend verslechteren, kan ook gekeken worden naar eventueel
stoppen met compacten en verrijken. Dit alles moet in een gesprek met betrokkenen besproken
worden.
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Bijlagen
Bijlage 1 groepssignaleringslijst Hoogbegaafdheid In Zicht

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
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
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Omschrijving

1.

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.

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

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
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
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30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

Omschrijving

16.

Vervolg overzicht leerlingen

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 2 Bijlage 2 resultaat groepsoverzicht
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Bijlage 3 Individuele leerlinglijst
Geachte leerkracht,
Op de volgende pagina’s wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen. Naast enkele algemene gegevens, dient u
verschillende vragen in te vullen. Doel hiervan is om goed zicht te krijgen op het beeld dat u heeft van de leerling, op grond
van uw observaties.
De vragen hebben onder andere betrekking op de cognitieve vaardigheden, kenmerkende eigenschappen, (aandachtspunten
bij) het functioneren van de leerling, het schoolverloop en zijn/haar (leer)prestaties.
Er is geprobeerd de hoeveelheid werk zoveel mogelijk te beperken door u de mogelijkheid te geven antwoorden eenvoudig
aan te kruisen in vakjes. Dit wordt op verschillende manieren gevraagd:
o
o

Bij omschrijvingen die worden voorafgegaan door een vierkantje () kunt u deze eenvoudig aankruisen () indien het
van toepassing is.
Bij omschrijvingen waar u gevraagd wordt aan te geven in hoeverre u dit herkent bij de leerling, kunt u een keuze
maken uit een aantal opties. In dergelijke gevallen gaat u als volgt te werk:
o Per vraag kiest u de mate waarin de betreffende uitspraak van toepassing is op de leerling.
o U mag geen vragen onbeantwoord laten.
o U mag geen kruisjes zetten op de lijn tussen twee hokjes.
o Indien u behoefte heeft om een specifiek antwoord toe te lichten, is er bij ‘Toelichting’ gelegenheid om dit te
doen en kunt u specifiek verwijzen naar het item.
o U kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:
‘Zelden/Niet’, ‘ (Bijna) altijd’ en ‘Soms’ (<< of >>).
In het laatste geval (‘soms’) maakt u een keuze waar het antwoord het meest naar neigt:
o De uitspraak is vaker niet dan wel van toepassing (<<)
o De uitspraak is vaker wel dan niet van toepassing (>>)
o Ga in principe af op uw eerste indruk, denk er niet té lang over na en zwak het niet te snel af. Bij twijfel kan een
gerichte extra observatie wellicht helpen.
Voorbeeld:

De leerling …

Zelden/
Niet

Soms
<<

gaat sterk in iets op als het haar interesse heeft, kan een onderwerp
helemaal ‘verslinden’

>>

(Bijna)
altijd

x

In dit geval herkent u dat de leerling ‘soms’ (vaker 23tr dan niet) sterk in iets op kan gaan als het zijn/haar interesse
heeft, maar is dit niet ‘(bijna) altijd’ het geval.
Op diverse plaatsen wordt ook om een toelichting () van uw kant gevraagd. Vult u dit vooral in om het beeld verder te
verhelderen, bijvoorbeeld door het geven van concrete voorbeelden. Het is overigens altijd mogelijk om elders ook een
toelichting te geven of een opmerking te plaatsen. Aanvullende informatie is altijd welkom!
Naar schatting kost het invullen van de gegevens u ca. 30-40 min. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Nog een enkele tip
De leerling zit inmiddels al enige tijd op school. Wanneer u de vragenlijst invult, dient u er rekening mee te houden dat er
sprake kan zijn van aanpassingsgedrag of onderpresteren. De leerling kan zijn/haar talenten verbergen of niet tonen in
onderwijssituaties. In dat geval kunt u vooral kijken naar de vrije situaties in de klas en op het plein.
Voorwaarde is verder dat u zo onbevooroordeeld mogelijk tracht de lijst in te vullen. Kijk puur en objectief naar de leerling.
Grijp bijvoorbeeld ‘lastig gedrag’ niet meteen aan als een negatief signaal, maar beschouw het als een verborgen
boodschap.
Succes met invullen!
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Algemene (school)gegevens
Naam leerling

:

Huidige groep

:

School / Instantie

:

Adres school

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

Naam leerkracht

:

E-mail leerkracht

:

Geslacht
Combinatiegroep?

Plaats

:

jongen / meisje *

:

 Nee  Ja, nl. …/…/…

:

Schoolverloop
 Verlengde kleuterperiode, t/m groep 2 (indien oktober t/m decemberleerling)

 Doublure in groep: …

Reden(en):

 Versneld, op de volgende wijze:
 groep overgeslagen: van groep … naar …

 meerdere leerjaren in één: groepen … en …

 volledig versneld, op alle vakgebieden

 voor één vakgebied, namelijk:

Reden(en):

Onderwijsaanpassingen en begeleiding op school
 Compacten voor: rekenen / taal / anders*, namelijk:
 Verrijking (materiaal) voor: rekenen / taal / anders*:

 Specifiek materiaal voor (hoog)begaafde leerlingen, nl.:

 Begeleiding:

 Overig / Anders:

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Overige zelf toe te voegen gegevens
□

Uitdraai van alle beschikbare LVS-gegevens over de afgelopen jaren
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□

Eventueel: Relevante informatie uit overige informatiebronnen
Bijvoorbeeld resultaten van een intelligentieonderzoek, resultaten van een eerdere signaleringsprocedure,
of andere informatie die u voor ons van belang acht
(indien nodig voorzien van schriftelijke toestemming van de ouders)

Op welke manier(en) is de leerling gesignaleerd als (hoog)begaafd?
 Op grond van eigen observaties van de leerling en/of gesprekken met de leerling
 Op grond van gesprekken met de ouders
 Op grond van prestaties in de klas / bij spreekbeurten / eigen projecten
 Op grond van prestaties op toetsen / LVS gegevens

 D.m.v. een signaleringsinstrument, namelijk:
 D.m.v. een intelligentieonderzoek
Resultaat:

Totaal IQ:

… - … / 20…

Datum/jaar onderzoek:
Verbaal IQ:

Performaal IQ:

 Anders, namelijk:

Algemene indruk leerkracht
 Wat valt u op aan deze leerling?
Geef een omschrijving van wat u kenmerkend vindt bij de leerling.

De volgende omschrijvingen dienen bij het lezen voorafgegaan te worden door ‘De leerling…’
Overal waar ‘zij/haar’ staat, kan ook ‘hij/hem’ gelezen worden.

Schools functioneren
Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is

De leerling …

Niet /
Zelden

Soms
<<

(Bijna)
altijd

>>

gaat graag naar school
doet goed mee in de klas
voelt zich betrokken bij wat er op school gebeurt
beleeft plezier aan de uitvoering van schoolse taken
voelt zich thuis / heeft aansluiting op school
kan goed opschieten met de eigen leerkracht(en)

 Toelichting over de huidige schoolbeleving/-situatie:
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Cognitieve vaardigheden
Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is

De leerling …

Zelden/
Niet

Soms
<<

(Bijna)
altijd

>>

heeft een grote woordenschat voor haar leeftijd
gebruikt rijke en interessante woorden, metaforen, vergelijkingen en past deze in
de juiste context toe
is verbaal sterk, kan zich mondeling goed uitdrukken, brengt ideeën duidelijk onder
woorden
heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, met oog
voor details
beschikt over een goed geheugen, kan goed informatie opslaan en snel weer
oproepen
heeft een brede interesse, is in veel onderwerpen geïnteresseerd
beschikt over een brede algemene kennis, weet veel, over gevarieerde
onderwerpen, kan over veel dingen meepraten
beschikt over kennis die (nog) niet op school behandeld is
weet veel over één of meer specifieke onderwerpen
beschikt over snel leervermogen, heeft weinig oefening en herhaling nodig om iets
te onthouden
maakt grote leerstappen, leert sprongsgewijs, slaat stappen over
is snel van begrip, heeft weinig uitleg nodig om te begrijpen wat de bedoeling is
denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd
brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband
met nieuwe kennis / situaties
past eerder opgedane kennis of ervaringen toe in nieuwe, (enigszins) vergelijkbare
situaties
herkent gemakkelijk verschillen en overeenkomsten tussen oude en nieuwe kennis,
of eerder opgedane en nieuwe ervaringen
ziet oorzaak en gevolg relaties
begrijpt en herkent onderliggende principes, generaliseert op basis van
verschillende voorbeelden/situaties
verkent onderwerpen op een hoger niveau dan gebruikelijk is voor haar leeftijd
ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar
verklaringen
deelt ingewikkelde, complexe problemen op in eenvoudigere subproblemen of
onderdelen om iets op te lossen
herkent relaties tussen onderdelen bij ingewikkelde systemen of in complexe
situaties

 Toelichting m.b.t. cognitieve vaardigheden:
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Kenmerkende eigenschappen van de leerling
De leerling …

Zelden/
Niet

Soms
<<

>>

(Bijna)
altijd

>>

(Bijna)
altijd

gaat sterk in iets op als het haar interesse heeft, kan een onderwerp helemaal
‘verslinden’
is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, waartoe zij zich voelt
aangesproken
kan zich lang achter elkaar met iets bezighouden
beschikt over een goed concentratievermogen, houdt de aandacht vast bij een
(boeiende) taak
is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken
werkt enthousiast voor passies
heeft veel energie, is voortdurend bezig
houdt van activiteit, doet actief mee bij activiteiten
houdt van discussie, onderbouwt haar eigen mening met argumenten, heeft snel
een weerwoord
staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan
houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot moeilijke opdrachten en
complexe problemen
zoekt buitenschoolse uitdaging, houdt zich veel bezig met buitenschoolse
activiteiten
is bereid risico’s te nemen, durft nieuwe, onzekere situaties aan te gaan
streeft naar perfectie, doet erg haar best om iets zo goed mogelijk te doen
staat kritisch ten opzichte van zichzelf, is niet snel tevreden
heeft hoge verwachtingen ten opzichte van zichzelf en anderen, stelt hoge eisen
werkt zelfstandig, heeft weinig sturing nodig
is eigengereid, wil graag de dingen zelf bepalen
leert liever zelf dan van iemand anders, ontdekt liever zelf hoe iets zit
werkt graag alleen, doet dingen graag op eigen manier
heeft sterke eigen overtuigingen, kan eigenwijs zijn
vraagt door, is niet snel tevreden met een antwoord, wil het écht begrijpen
stelt waarom vragen, wil ‘het nut’ van iets weten en begrijpen
past dingen of ideeën aan door het te veranderen, uit te breiden of te wijzigen in
iets anders, verzint bijvoorbeeld nieuwe (spel)regels
doet dingen graag op een andere, nieuwe manier
beschikt over een rijk verbeeldingsvermogen, fantaseert graag, speelt met ideeën
is onderzoekend ingesteld, experimenteert, bedenkt uitvindingen
bekijkt iets vanuit verschillende invalshoeken
draagt meerdere antwoorden of oplossingen voor een vraag of probleem aan
zoekt uitzonderingen op regels, is opmerkzaam in geval van tegenstrijdigheden

De leerling …

Zelden/
Niet

Soms
<<

is creatief/vindingrijk, komt met originele, creatieve oplossingen

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

27

stelt originele, verrassende vragen
legt brede verbanden, ziet ongebruikelijke relaties die niet meteen voor de hand
liggen
maakt grote denksprongen, haalt er van alles bij en ziet allerlei mogelijkheden om
dingen te combineren
lost dingen gevoelsmatig / intuïtief op, zonder het te kunnen uitleggen
heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor
begrijpt en bedenkt taalgrapjes, neemt dingen (bewust) letterlijk
is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen
ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen
heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, maakt zich druk over ‘goed en slecht’,
‘waar en niet waar’
denkt na en vormt een oordeel naar aanleiding van gebeurtenissen/ ervaringen of
gedrag van anderen

 Toelichting m.b.t. kenmerkende eigenschappen:

Overig functioneren
De leerling …

Zelden/
Niet

Soms
<<

(Bijna)
altijd

>>

beschikt over goede sociale vaardigheden
werkt goed samen met anderen
gaat graag om met oudere kinderen / ontwikkelingsgelijken
deelt graag ideeën met gelijkgestemden en/of volwassenen
past zich aan bij de groep
wisselt in vriendschappen
zoekt sociale acceptatie, doet erg zijn best bij de groep te horen
heeft lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, eczeem, etcetera)
accepteert gemakkelijk gezag (van de leerkracht)
zoekt/vraagt om bevestiging (van de leerkracht)
stelt zich afhankelijk op van volwassenen
maakt taken af
zet door, ook bij tegenslag
heeft een goede zelfcontrole
is initiatiefrijk / ondernemend
ontwikkelt eigen doelen
komt op voor eigen opvattingen
weet wat zij kan en laat dit ook zien

De leerling …

Zelden/
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Niet

<<

>>

altijd

is (te) eerlijk / direct
corrigeert de leerkracht of andere volwassenen
stelt regels en tradities ter discussie
is competitief ingesteld, wil graag winnen
heeft grote stemmingswisselingen
stelt zich defensief op, voelt zich snel (ten onrechte) aangesproken
bekritiseert anderen, geeft afbrekende kritiek
bekritiseert zichzelf
reageert af of verstoort situaties
Aandachtspunten (aankruisen wat van toepassing is)
 (Té) perfectionistisch, faalangstig
 is bang om fouten te maken
 vermijdt uitdaging
 wil geen moeilijker werk doen
 vermijdt risico tijdens het werken op school
 doet liever niets waarvan zij niet zeker weet of zij het kan
 geeft in lastige situaties op voorhand al aan dat zij denkt dat zij het niet kan
 is nooit tevreden over eigen prestaties en geleverde inspanningen
 Geringe taakgerichtheid
 is chaotisch, vergeet dingen, raakt spullen kwijt
 heeft moeite met (het uitvoeren van) plannen
 is snel afgeleid
 is impulsief
 Geringe prestatiemotivatie
 zet zich niet in voor schoolse taken
 is alleen bij eigen interesse geïnteresseerd en bereid zich in te zetten
 Gebrekkig doorzettingsvermogen
 geeft snel op als iets niet in één keer, of niet snel genoeg, lukt
 geringe frustratietolerantie, raakt snel gefrustreerd als iets niet lukt
 Ontkent de eigen begaafdheid
 wil niet opvallen, wil absoluut geen uitzondering zijn
 wil beslist geen ander (moeilijker) werk doen dan andere kinderen
 Overige aandachtspunten:
…
…
 Geen aandachtspunten

 Toelichting aangekruiste aandachtspunten / overig functioneren:
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(Leer)prestaties
Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is
Soms

Zelden/
Niet

De leerling …

<<

(Bijna)
altijd

>>

levert op school goede prestaties
levert constante/consistente prestaties
presteert maximaal, naar eigen vermogen
is consistent in haar manier van werken
doet graag ander (moeilijker) werk dan andere kinderen
doet mee aan (geboden) versnellings- en verrijkingsactiviteiten
Aandachtspunten (aankruisen wat van toepassing is)
 Levert wisselende prestaties
 Presteert op bepaalde vakken duidelijk beter dan op andere
 Presteert over de hele linie wisselend:  Bij (vrijwel) alle vakken

 Bij enkele vakken

 Groot verschil in kwaliteit tussen mondeling en schriftelijk werk
 Presteert schriftelijk matig tot slecht
 Schrijft slordig (terwijl het wel beter kan)
 Maakt (onnodig) slordigheidsfouten
 Heeft moeite met het bestuderen van schriftelijk werk
 Verschil in prestaties thuis en op school
 Presteert thuis beter dan op school
 Heeft een hekel aan oefen- en stampwerk (die veel herhaling vragen)
 Heeft moeite met (schoolse) automatiseringstaken (bijv. bij spelling/tafels)
 Heeft moeite met veel routinetaken: voert veel dagelijkse taken niet (goed) uit
 Presteert niet naar eigen vermogen
 Presteert wel bovengemiddeld/hoog, maar kan beter
 Presteert gemiddeld of slecht:  Over de hele linie

 Bij enkele vakken

 Komt op school onvoldoende tot recht
 Het aanbod sluit onvoldoende aan bij de eigen mogelijkheden
 Het aanbod sluit onvoldoende aan bij de eigen interesses
 Er wordt onvoldoende een beroep gedaan op zijn/haar specifieke leereigenschappen
 Geen aandachtspunten

 Toelichting m.b.t. aandachtspunten / (leer)prestaties:
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Huidige schoolprestaties
De huidige (leer)prestaties zijn van belang om zicht te krijgen op het schoolse functioneren van de leerling i.v.m. mogelijke
vormen van onderpresteren op één of meerdere vakgebieden.

Instructie bij het invullen
o U kunt aangegeven wat uw inschatting is van de (leer)prestaties van de leerling in vergelijking met andere
leerlingen. U heeft hierbij per (vak)gebied de volgende antwoordmogelijkheden:
Omschrijving huidige prestaties

Hij/zij presteert lager dan gemiddeld zijn (<Gem.)

Hij/zij presteert gemiddeld (Gem.)

Hij/zij presteert bovengemiddeld (>Gem.)

Hij/zij behoort tot de beste 25 %

Hij/zij behoort tot de beste 10 %
o

In de kolommen achter de inschatting kunt u aangeven of uw indruk is dat de prestaties op het betreffende gebied
wisselend of constant (consistent) zijn en of u denkt dat de leerling op het betreffende gebied wel of niet naar
vermogen presteert
Inschatting van de
huidige prestaties

Uw indruk over de
huidige prestaties
Naar vermogen?
Ja
Nee

Wisselend

Consistent







































































Schrijven



















Expressie



















Lichamelijke opvoeding



















<Gem.

Gem.

>Gem.

Beste 25% Beste 10%

Begrijpend lezen









Taalvaardigheden







Spelling





Rekenen/wiskunde



Wereldoriëntatie

Uw inschatting ten aanzien van specifieke (onderwijs)behoeften
De leerling heeft baat bij…

 omgang en/of samenwerking met gelijkgestemden
 extra begeleiding i.v.m. faalangst / negatief zelfbeeld / demotivatie / werk- en leerstrategieën*
 activiteiten die een beroep doen op zijn/haar manier van leren en denken
 een aanvullend uitdagend onderwijsaanbod, passend bij zijn/haar mogelijkheden en interesses
 andere reden(en), namelijk:

 Toelichting:
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Bijlage 4 profielen hoogbegaafde leerlingen uitgewerkt.
De succesvolle leerling
Deze (hoog)begaafde leerling levert goede prestaties, maar presteert niet naar eigen vermogen. Er is
daarom sprake van relatief onderpresteren. Deze leerling is perfectionistisch ingesteld en wil graag
“succesvol” blijven Hierdoor worden risico’s vermeden en kan deze leerling zich afhankelijk opstellen
van volwassenen, bijvoorbeeld door (onnodig) bevestiging te zoeken van de leerkracht om zeker te
weten dat iets “goed” is en om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Deze leerling is erg
gevoelig voor en gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen.
Als deze leerling niet gestimuleerd wordt om te gaan met uitdagingen boven het beheersingsniveau
(de zone van naaste ontwikkeling), bestaat het risico op het ontwikkelen van faalangst en
onderduikend gedrag.
De succesvolle leerling





Gedragskenmerken

Herkenning








presteert
haalt goede cijfers
stelt zich afhankelijk op
zoekt bevestiging / goedkeuring van de
leerkracht
perfectionistisch
vermijdt risico
kiest veilige activiteiten
gaat niet “buiten het boekje”
accepterend en conformerend
wordt een consument van kennis







gebruik veel diverse criteria
cijfers, schoolprestaties
gestandaardiseerde testscores
individuele intelligentietests
nominatie door leerkracht, ouders en/of peers




versneld en verrijkt curriculum
vooraf testen, uitsluitend leerstof die nog niet
beheerst wordt: leerstofinkorting
ontwikkelen van persoonlijke interesses
activiteiten die buiten de comfortzone liggen
ontwikkeling van vaardigheden voor zelfstandig
leren
dieptestudies
mentor
cognitieve coaching, begeleiding van school- en
beroepsloopbaan
tijd voor samenwerken met intellectuele
gelijkgestemden




Begeleiding van de school
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De uitdagende leerling
Deze leerling is creatief en komt met bijzondere oplossingen of invalshoeken. Hij neemt scherp
waar en ziet uitzonderingen (ook op regels). Hij staat kritisch tegenover beweringen en neemt
niet zomaar iets aan (ook niet van de leerkracht). Deze leerling komt op voor eigen opvattingen
en is eerlijk en (te) direct. In zijn werkwijzen en gedrag is hij inconsistent, waardoor hij wisselende
resultaten haalt. Hij is competitief ingesteld en kan grote stemmingswisselingen laten zien. Deze
leerling heeft behoefte aan erkenning van zijn sterke kanten, wil graag gezien worden, met name
voor zijn creativiteit.
Wanneer deze leerling onvoldoende uitgedaagd wordt, zal hij geneigd zijn de leerkracht bezig te
houden, bijvoorbeeld door clownesk gedrag.
De uitdagende leerling






Gedragskenmerken















Herkenning









Begeleiding van de school






drukt zich creatief uit
voorkeur voor activiteit
houdt van discussie
is erg volhoudend in interessegebieden
(passies)
laat impulsief gedrag zien
daagt de leerkracht uit
corrigeert de leerkracht
stelt regels ter discussie
is eerlijk en direct
komt op voor eigen opvattingen /
overtuigingen
emotioneel labiel (grote
stemmingswisselingen)
kan een slechte zelfcontrole hebben
vertoont inconsistente werkwijzen
kan conflicten oproepen
is competitief ingesteld

interviews, zoek uit op welke manieren deze
leerling creatief is
focus op creatief potentieel in plaats van
prestaties
gebruik domeinspecifieke, objectieve
metingen
creativiteitstests
nominatie door ouders, medeleerlingen en/
of volwassenen buiten het gezin

tolerantie
beloon nieuwe invalshoeken en gedachten
bij passende leerkrachten plaatsen
directe en heldere communicatie met de
leerling
geef toestemming voor gevoelens
sta nonconformiteit toe
koppel deze leerling aan een begripvolle
mentor
directe instructie in interpersoonlijke
vaardigheden

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

33



coach voor doelgericht oefenen

De onderduikende leerling
Deze leerling doet alles om niet op te vallen en ondermijnd hiermee het
belang van de ontwikkeling van zijn of haar begaafdheid. De leerling
vermijdt uitdagingen, is erg onzeker en faalangstig. In de perceptie van deze
leerling is het halen van hoge prestaties en tegelijkertijd sociaal
geaccepteerd worden onverenigbaar. De onderduikende leerling is zoekend
naar sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen, maar heeft moeite om
hierin echt zijn plek te vinden, weet niet goed wat hij/zij zelf eigenlijk zou
willen en streeft dan ook vrijwel geen eigen doelen na.
Deze leerling past zich te veel aan en kan mede hierdoor psychosomatische
klachten ontwikkelen (hoofdpijn, buikpijn). Er bestaat een risico dat deze
leerling zich verder terugtrekt, depressief wordt en uiteindelijk uitvalt in het
onderwijs door gebrek aan een reëel perspectief op de eigen
mogelijkheden..
De onderduikende leerling

Gedragskenmerken

Herkenning

Begeleiding van de
school











ziet de begaafdheid niet als waardevol, verlaagt of ontkent de begaafdheid
valt uit bij deelname aan verrijkingsprogramma’s
wijst uitdagingen af
wil geen ander werk doen dan andere kinderen
wil niet opvallen, wil geen uitzonderingspositie ervaren
zoekt sociale acceptatie
verandert geregeld van vriendschappen / peergroep
heeft (vrijwel) geen band met de leerkracht, of de groep
onzeker over welke kant hij/zij zelf op wil








interviews
nominatie door ouders, of leerkrachten
wees voorzichtig met nominatie door begaafde medeleerlingen
getoonde prestaties
creativiteitstests
niet-verbale metingen van intelligentie








geef inzicht in concepten als sociale verschijnselen
leeromgevingen waarin de leerling zich thuis voelt
(sexe-)rolmodellen bieden (vooral bij meisjes)
help bij het opzetten van steungroepen
voer open discussies over de klas, racisme of sexerolverwachtingen
stimuleer de leerling met het vertegenwoordigen van belangen van
(minderheids)groepen of bemiddeling
directe instructie over sociale vaardigheden
biedt ondersteuning en informatie bij de planning van opleidings- en
beroepsmogelijkheden
bespreek de nadelen van succes openlijk
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De drop-out
Deze leerling is creatief en over het algemeen erg gevoelig. De drop-out is
niet gemotiveerd voor schoolse taken en zoekt buitenschoolse uitdaging om
zijn interesses te volgen. Deze leerling geeft blijk van een negatief zelfbeeld:
isoleert of verwaarloost zichzelf, verstoort situaties, bekritiseert zichzelf en
anderen, voelt zich snel aangevallen of afgewezen. De drop-out is een
absolute onderpresteerder (presteert gemiddeld of minder) en heeft baat bij
alternatieve leerervaringen.
Deze leerling is op school slechts nog fysiek aanwezig, maar voelt en toont
zich niet echt betrokken, of neemt zelfs onregelmatig deel aan het onderwijs.
Er is een risico dat deze leerling uiteindelijk (zonder diploma) het onderwijs
verlaat.
De ‘drop-out’

Gedragskenmerken

Herkenning

Begeleiding van de
school















vaak creatief
zoekt buitenschoolse uitdaging in activiteiten die zijn interesse hebben
is bereid te werken voor de relatie
creëert crisissen en verstoort situaties
zoekt spanning (‘thrill seeking’)
neemt onregelmatig deel aan onderwijs
lage schoolprestaties (gemiddeld of minder)
produceert inconsistent werkt
maakt taken niet af
bekritiseert zichzelf en anderen
defensief
verwaarloost zichzelf
isoleert zichzelf













individueel afgenomen IQ test
hoge prestaties op subtests
inconsistenties in prestaties
discrepantie tussen intelligentiescore en geleverde prestaties
niet verbale intelligentiemetingen
creativiteitstest
interview
audities
analyse van verzameld werk
geleverde prestaties in niet-schoolse setting
nominatie van ouders of leerkrachten (eventueel o.b.v. informatie afkomstig van
leerkrachten uit het verleden)














houdt de verwachtingen op peil
diagnostisch onderzoek
niet-traditionele studievaardigheden
niet-traditionele leerervaringen buiten de klas
verdieping
mentorschap
groepstherapie
coaching m.b.t. de schoolloopbaan
thuisbezoek
bevorder veerkracht / flexibiliteit
bespreek alternatieve mogelijkheden
wees de advocaat voor deze leerling, blijf pleidooi voeren voor het faciliteren

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

35

van “alternatieve” mogelijkheden

De dubbel gelabelde leerling
Deze (hoog)begaafde leerling vertoont gedragsproblemen en/of heeft een onderliggend
leerprobleem. Vaak worden begaafdheidskenmerken hierdoor onvoldoende (h)erkend. Ook
kan het zijn dat een eventueel leerprobleem niet onderkend wordt door sterke
compensatiemogelijkheden als gevolg van de (hoog)begaafdheid. Deze leerling werkt
inconsistent, presteert gemiddeld of minder, verstoort en is chaotisch.
Hoewel een leer- of gedragsstoornis oorzaak kan zijn van gesignaleerde problemen, kan
ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze (hoog)begaafde leerling
de oorzaak zijn van afwijkend gedrag of tegenvallende prestaties. Er bestaat dan een risico
dat deze leerling onjuist gelabeld wordt en hiermee inadequaat ondersteund wordt in de
ontwikkeling van zijn talenten.
De dubbel gelabelde leerling (met leer- en/of gedragsproblemen)

Gedragskenmerken


















Herkenning




Begeleiding van de school












legt makkelijk contacten
goed probleemoplossend vermogen
denkt in concepten / ideeen
houdt van nieuwigheid en complexiteit
laat inconsistent werk zien
lijkt een (lager dan) gemiddelde leerling te zijn
lijkt in sommige aspecten van het sociaal en emotioneel functioneren
jonger
gedragsproblemen
kan storend zijn en niet bij de les
is chaotisch
(relatief) trage informatieverwerking
kan moeite hebben in de omgang met begaafde peer groep

op basis van huidig functioneren in de klas
scores op prestatietests
bestudeer de prestaties over een langer tijdbestek
zoek voor patroon van afnemende prestaties in combinatie met
aanwijzingen voor superieure mogelijkheden
vertrouw niet op analyse van de sterk uiteenlopende resultaten op
onderdelen van een intelligentietest
herkenning door leerkracht met ervaring met onderpresteerders, of
relevante anderen

uitdagen op het gebied waar de sterke kanten liggen is eerste prioriteit
versnelling op de sterke gebieden
voorzieningen ter compensatie voor de leerproblemen
onderzoek “wat is nodig voor dit kind om hier succesvol te kunnen zijn?”
plaatsing in programma voor begaafden
tijd met ontwikkelingsgelijken / peers doorbrengen
individuele begeleiding
directe instructie in 36trategieën voor zelfregulatie
leer voor zichzelf op te komen
leer SMART doelen formuleren
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De zelfstandige leerling
De zelfstandige leerling weet wat hij/zij kan en laat dit ook zien. Deze leerling
heeft een goed zelfinzicht en goede sociale vaardigheden. Daarnaast werkt
deze leerling zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, is ondernemend, komt op
voor eigen opvattingen en is bereid tot het nemen van risico’s. Deze leerling
wil en durft te leren!
Hoewel dit de ideale leerling lijkt, blijft het alsnog belangrijk ook deze
autonome leerling te ondersteunen. De focus ligt hierbij vooral op het zo veel
mogelijk faciliteren van mogelijkheden tot onbegrensd leren.

De zelfstandige leerling

Gedragskenmerken

Herkenning

Begeleiding van de
school












goede sociale vaardigheden
werkt zelfstandig, zonder bevestiging
ontwikkelt eigen doelen
kan doelgericht SMART werken
sterk zelfsturend, werkt enthousiast voor passies
goed zelfregulerend vermogen
komt op voor eigen opvattingen
veerkrachtig / flexibel
produceert kennis
beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie










bereikte schoolresultaten
producten
nominatie door leerkracht, klasgenoot, ouders, zichzelf
portfolio’s
interviews
gestandaardiseerde testen (prestatietests, intelligentietests)
creativiteitstests
gewonnen prijzen







creeer ruimte voor het ontwikkelen van een lange termijnplan voor studie
versneld en verrijkt curriculum
belemmeringen in tijd en plaats wegnemen
ontwikkel meerdere, gerelateerde dieptestudies, inclusief mentorschappen
grote variatie van versnellingsmogelijkheden (vooraf testen, uitsluitend leerstof
die nog niet beheerst wordt, leerstofinkorting, vervroegde toelating tot
vervolgopleiding)
mentoren en intermediairs / bemiddelaars
wijk af van gebruikelijk schoolbeleid en regels
geef de ruimte en sta hen niet in de weg
leer hen omgaan met de psychologische nadelen van succes
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Bijlage 5 Lijst met overig verrijkingsmateriaal
Geschikte materialen:
Kring:
Kringgesprek
Denkkring

Ontwikkelingsmateriaal:
Communicatiespel/ Dubbeldam
Tangram
Mozaïek: Klazien Schmid en
Fröbel

Kralenplank
Vertifix
Ruimtelijk bouwen

Piccolo
Puzzels

Ander materiaal:
Bouwen

Constructie materiaal zoals: Kapla, K’nex , Lego
Vouwen
Gezelschapsspelletjes:
Knippen

Tekenen/ schilderen

Opdracht:
woordveld laten opschrijven of later laten
stempelen.
Filosoferen in het klein: als je ruzie hebt met je
vriendje, is hij dan nog wel je vriendje? Als je
een
dagje koningin/ burgemeester mocht
zijn….Waarom
bestaan wij, leven wij?
Opdracht:
Opdrachten behorend bij het materiaal.
Opdrachten behorend bij het materiaal.
Symmetrische figuren leggen. Een halve figuur
aanvullen m.b.v. een spiegeltje. Werken met
spiegelbeeld. Gelegd figuur natekenen,
naplakken.
Symmetrische figuren leggen, een halve figuur
aanvullen m.b.v. een spiegeltje.
Opdrachten behorend bij het materiaal.
Opdrachtkaart maken van eigen bouwwerk.
Bouwwerk van een ander nabouwen. In
spiegelbeeld nabouwen van een bouwwerk/
opdrachtkaart. Aan een ander kind uitleggen hoe
het moet bouwen a.d.h.v. een opdrachtkaart.
Opdrachten behorend bij het materiaal. Ook
piccolo met taal/ lees- en rekenopdrachten.
2 of 3 door elkaar leggen of ondersteboven
leggen.
100 stukjes of meer.
Opdracht:
Plattegronden, werktekeningen maken van hun
bouwwerk, bouwtafel, bouwopdrachten n.a.v.
foto’s
Opdrachtkaarten behorend bij het materiaal
Vouwsels uit leerlijn uit elkaar laten halen en zelf
laten navouwen. Vouwboekjes. Origami (3D)
Triominos, Rolit, Dobbelbak, Yatzee
Eigen werkstuk n.a.v. thema, woorden erbij
stempelen.
Eigen boek maken.
I.v.m. perfectionisme: Picasso, Mondriaan.
Schilderen op muziek.
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Hoeken:
Zand/ watertafel

Wisselhoek /huishoek

Lees/schrijfhoek
Ontdekhoek

Timmerhoek
Techniekhoek

Computer:
Ambrasoft
Rekenweb
Powerpoint

Word
Activ Inspire

Rekenen/ lezen:
Rekenspelletjes
Bolleboos Mozaïek
Leeslijnspelletjes
Klikklakboekjes Veilig Leren Lezen
Van beginnende geletterdheid tot lezen
Magnetische letterdoos
Lezende kleuters

Overig materiaal: Opdracht:
Levelspel kist 1 en 2

Map Vooruit
Slimmerikendeel 1 en 2

Opdracht:
Opdrachten drijven/ zinken.
Dijken bouwen met zandzakjes en kiezels.
Plattegronden nabouwen.
Winkel uitbreiden met prijskaartjes/
rekenactiviteiten.
Plan maken voor een spelhoek bv. Een
kapsalon, dierenwinkel
Materiaal op niveau aanbieden, Leeslijn,
Magneten, bellenblazen met verschillende
materialen, lampjes, kleine beestjes, schelpen,
stenen
Meten, motoriek.
Techniekdozen: Magneten, Lucht, Geluid,
Kleuren, Zintuigen, Zeepbellen
Opdracht:
Rekenen, tafels, taal.
Diverse opdrachten
Digitaal boek maken: letterboek, verslag van een
activiteit, etc. Kinderen maken zelf foto’s,
voegen deze in, typen tekst en spreken de tekst
in.
Woorden typen behorend bij een thema
Een woordweb maken en tekeningen maken bij
de getypte woorden
Opdracht:
Mozaïekfiguren maken.
Allerlei.
Zelf woorden maken en nastempelen.
Werkbladen
Zelf woorden en zinnen maken. Resultaat kan
worden gekopieerd
Een map met leesopdrachten voor kleuters op 3
niveaus waar zij (zelfstandig) mee aan de slag
kunnen.

Op allerlei vakgebieden en onderwerpen zijn er
spelletjes, werkbladen, opdrachten, boekjes, etc.
Er zijn 2 levelspel kisten in de onderbouw
aanwezig.
Op moeilijkheidsniveau geordende opdrachten
op diverse leergebieden
Diverse onderwerpen
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Verdiepingsvragen stellen
Door vragen te stellen met de niveaus van BLOOM kun je meer tegemoet komen aan de
sterke leerlingen. Vragen op het niveau van onthouden, begrijpen en toepassen komen al
veel aan bod tijdens de lessen. De vragen op het niveau van analyseren, evalueren en
creëren niet, maar zijn wel heel belangrijke voor de kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens je instructie of verwerking kun je bewust dit soort vragen
stellen.
Niveaus van BLOOM:

Voorbeeld:
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Bijlage 6 Compacten en verrijken in de midden/bovenbouw per vakgebied
Algemeen
In groep 8 kan een aantal leerlingen deelnemen aan de junior academie op het Leidsche Rijn College.
De Junioracademie is bedoeld voor leerlingen in groep 8 die:
- zelfstandig kunnen werken
- nieuwsgierig zijn en behoefte hebben aan uitdaging
- een VWO + advies krijgen
De Junioracademie biedt hen de kans zich onder deskundige leiding wekelijks te verdiepen in iets
nieuws. Het betreft een programma dat zowel interessant is voor de leerlingen met een
natuurwetenschappelijke als een literaire belangstelling. De leerlingen krijgen uitleg, maar worden
vooral veel zelf aan het werk gezet. De leerlingen zullen daarnaast ook huiswerk mee krijgen. De
leerlingen kunnen hier op school ook extra tijd voor krijgen, de rest kunnen zij thuis maken.
In principe stuurt het Leidsche Rijn ieder jaar hiervoor informatie op naar de scholen en kun je als
leerkracht leerlingen hiervoor aanmelden in samenspraak met ouders.
De coördinator op het Leidsche rijn college is: Bernard Pol.
Te bereiken op: bpol@lrc.nl of via 030-6702660.

Acadin
Acadin is een digitale leeromgeving voor meer-/hoogbegaafde leerlingen. Deze digitale leeromgeving
biedt voor verschillende vakgebieden verrijking aan. Dit is vooral in projectvorm gegoten.
Acadin is dus op alle momenten en voor alle vakken in te zetten en gebruik je vooral voor de
leerlingen die

Acadin, wat is het?
In Nederland zijn er veel kinderen die méér aan kunnen dan het basisonderwijs van hen vraagt. Zij
hebben verrijkingsstof nodig, anders gaan ze zich vervelen, en leren ze geen goede
studievaardigheden aan. Per vakgebied (rekenen, muziek, zaakvakken, taal, etc.) gaat het om
ongeveer twintig tot dertig procent van de leerlingen. Voor deze groep is Acadin ontwikkeld. Acadin is
een digitale leeromgeving. Deze omgeving geeft kinderen de kans opdrachten te doen die op hun
niveau aansluiten. Er zijn veel verschillende opdrachten beschikbaar. Hierdoor kan de docent voor
iedere leerling een opdracht vinden die bij hem of haar past. Ook kunnen kinderen zelf op zoek naar
opdrachten. De leerling gaat zelfstandig met de opdracht aan de slag. In de digitale leeromgeving zit
een berichtensysteem verwerkt, waardoor de leerlingen met elkaar (en de met leerkracht) kunnen
communiceren. Ook hoort bij iedere opdracht een discussieforum, waarin leerlingen vragen kunnen
stellen over de opdracht. Zo leren de leerlingen niet alleen van de opdracht, maar ook van elkaar.
Opdrachten
De opdrachten zijn specifiek gemaakt voor slimme en hoogbegaafde kinderen. Er zijn bepaalde
criteria waar de opdrachten aan moeten voldoen. Zo moeten de opdrachten een meerwaarde bieden
ten opzichte van de gewone basisschoolstof, moeten de opdrachten een beroep doen op de
creativiteit, moeten ze een zekere complexiteit bieden, en moeten ze een onderzoekende houding
stimuleren. Voorbeelden van opdrachten zijn bijvoorbeeld het zelf ontwerpen van een spel, of het
ontwerpen van een schip op zonne-energie.
Wat voor kinderen kom hiervoor in aanmerking?
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-

-

Kinderen die veel uitdaging en verrijking nodig hebben op vrijwel alle vakgebieden (de vermoedelijk- hoogbegaafde kinderen).
Kinderen die op bepaalde vakgebieden uitdaging nodig hebben (de meerbegaafde kinderen) waar
je geen of te weinig verrijkingsmateriaal voor hebt (denk aan Argus Clou, Taal t/m groep 6, spelling)
Je kunt voor een leerling ook alleen één vakgebied open zetten, dus Acadin alleen gebruiken bij taal
bijvoorbeeld.
Kinderen die altijd veel tijd over hebben na hun werk, het werk goed hebben gemaakt en goed
aankunnen en waarvoor je ‘extra’ werk moet zoeken.
We hebben een account voor 41-80 leerlingen. Per klas moet je minimaal 5 en maximaal 10 kinderen
uitkiezen voor een Acadin Account, dit past binnen ons abonnement. Je zult dan als leerkracht aan
die kinderen gekoppeld worden. De beheerder kan de accounts aanmaken en aan de leerkracht
koppelen. Ieder jaar wordt dit abonnement afgesloten, dit wordt jaarlijks begroot.

Rekenen
Compacten
In groep 3 worden alle leerlingen naar aanleiding van de resultaten bij de kleuters ingedeeld in
aanpak één, twee of drie. Waarbij aanpak één geldt voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben
en aanpak drie voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Voor alle andere groepen geldt: alle
standvastige A score leerlingen beginnen na de zomervakantie in ieder geval in aanpak drie.
Ieder jaar wordt dit herzien na de Cito’s in januari en juni en doorgegeven met de overdracht naar de
volgende leerkracht.
Het is belangrijk dat de leerkracht voor deze leerlingen in principe de methode volgt voor aanpak 3,
in het maken van de opdrachten en het geven van de instructies. Op deze manier wordt voorkomen
dat leerlingen te weinig maken en essentiële informatie gaan missen. Qua instructie kan de
leerkracht natuurlijk naar eigen gelang compacten. Houd leerlingen niet te lang bij de instructie om
verveling te voorkomen.
Wanneer de leerkracht merkt dat ook dit echt te saai is voor een leerling en de leerling meer aankan
dan de methode biedt kan het volgende aan compacten gedaan worden:
De leerling doet niet meer mee met de instructie maar begint gelijk aan som 3 (de zelfstandige
verwerking). De leerling kijkt dit zelf na. Wanneer dit goed is gemaakt kan het door met de
(geselecteerde) ** en ***taken. Spreek met het kind af in hoeveel dagen dit werk af moet zijn. Dan
houd je 1 of 2 dagen over om aan extra materiaal te werken (zie tabel).
Belangrijk is wel de deze leerlingen mee blijven doen met automatiseren en je zeker weet dat de
basisdoelen, op de juiste manier, behaald worden. Dus check ook of deze leerlingen de juiste aanpak
hebben.
Verrijking
In alle klassen beginnen de leerlingen in eerste instantie met aanpak drie van de methode. De
verrijking bestaat dan uit de plustaken en het pluswerkboek.
Mocht dit niet voldoende zijn kan er uitgebreid worden met de materialen hieronder. Deze
materialen staan in de hoogbegaafdheidkast. Vergeet niet dat deze leerlingen hierbij ook instructie
nodig hebben! Tijdens je instructie staat het proces centraal en is het belangrijk dat de leerlingen
leren in kleine stapjes uit te leggen hoe ze tot een antwoord komen.

Vormingsgebied

Naam materiaal

Korte omschrijving

verplicht
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Rekenen

Wereld in Getallen

Kien

Groep 3 t/m 8
Verrijkingsmateriaal uit de
rekenmethode
Verrijkingsboekjes rekenen
groep 3 t/m 8

optioneel
Accadin
Somplextra deel 3A
Somplextra deel 3B
Topklassers Wiskunde deel 1
t/m 5
Bolleboos rekenen/wiskunde
Wisschrift 1 t/m 8

Groep 5 t/m 8
Losbladig kopieer materiaal
Groep 5 t/m 8
Losbladig kopieer materiaal
Groep 7 t/m 8
Losbladig kopieer materiaal
Project rekenen: Reis om de
wereld in 80 dagen
kopieerbladen voor groep 6-8
wiskunde / logisch redeneren

Taal
Compacten
Vanaf januari wordt de taalmethode ‘Taal Op Maat’ aangeboden in groep 3. In principe doet
iedereen met elke instructie mee. De leerkracht bepaalt of alle opdrachten ook gemaakt moeten
worden door de (hoog)begaafde kinderen. Als verrijking kan er in groep 3 gewerkt worden met
‘Slimme taal’.
In groep 4 doen alle kinderen tot aan de herfstvakantie mee met het reguliere aanbod. Na de
herfstvakantie bepaalt de leerkracht, in overleg met de IB-er, welke kinderen eventueel in
aanmerking komen voor compacten en verrijken.
Vanaf groep 5 beginnen kinderen aan het begin van het schooljaar direct met compacten. Hierbij
wordt afgegaan op het oordeel van de voorgaande leerkracht. Dit moet duidelijk worden
gecommuniceerd tijdens de overdracht.
Compacten op taal houdt in dat de zelfstandige lessen, dit zijn de herhalingslessen, overgeslagen
mogen worden. Een uitzondering hierop zijn de stellessen, les 6 en 7. Les 7 borduurt vaak voort op
wat er in les 6 is gestart. Uit de herhalingsles (les 8) worden opdrachten gekozen die herhaling nodig
hebben, wanneer dit niet nodig is wordt dit overgeslagen. Na de toets komen kunnen deze kinderen
aan het werk met de Meerwerkbladen van de methode.
Verrijken
Op het gebied van taal is de verrijking wat minder rijkelijk aanwezig op de Koningin Beatrixschool.
In groep 3 bestaat de verrijking vooral uit het werken aan andere minder ontwikkelde vaardigheden.
Denk hierbij aan knippen, plakken, tekenen, kleien, schrijven, etc. Belangrijk is dat de leerkracht het
uitdagend maakt. Laat een leerling letters in spiegelbeeld kleien, letters uitknippen en hier nieuwe
woorden mee maken, etc.
De kinderen vanaf groep 3 kunnen als verrijking aan het werk met ‘’Slimme taal’’. In de kast met
hoogbegaafdheidsmateriaal staat een map met alle slimme taal opdrachten erin.
Daarnaast kan Acadin ingezet worden.
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Belangrijk is dat de kinderen ook instructie nodig hebben bij Acadin. Wanneer er gewerkt wordt met
het werkboek (W:\Leerkrachten\Zorg en IB\hoogbegaafdheid\Acadin), kan de leerkracht helpen met
plannen en steeds periodes afspreken wanneer bepaalde onderdelen af moeten zijn. Geef wel
instructie over wat de leerlingen die periode moeten doen en hoe zij dit moeten aanpakken.
Waar mogelijk biedt onze school een cursus Spaans aan. De leerlingen die hiervoor in aanmerking
komen zijn leerlingen vanaf groep 7 die op minimaal 3 vakgebieden een A scoren (op de rest van de
vakgebieden mag niet lager dan een B gescoord worden) of wanneer een leerling een IQ van 130 of
hoger heeft (dit moet vastgesteld worden door een intelligentieonderzoek).
Leerlingen die hieraan beginnen hebben een goede voorbereiding op taalgebied nodig en hebben
vaardigheden nodig in het zelfstandig leren en het leren leren. Om die reden is gekozen dit pas vanaf
groep 7 aan te bieden.
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de methode ‘Juan y Rosa’.
Dit bestaat uit een lesboek, een werkboek, een antwoordboek en cd’s met luistermateriaal. De
leerlingen kunnen de lessen zelfstandig maken en leren.
Minimaal eens in de twee weken, maar het liefst iedere week hebben deze leerlingen instructie
nodig van een goed Spaans sprekende leerkracht/ouder die competent is een groep leerlingen te
begeleiden. In deze les wordt er besproken wat de leerlingen gedaan/geleerd hebben, hoe het
gegaan is, kunnen de leerlingen vragen stellen, wordt uitspraak geoefend, huiswerk opgegeven,
toetsen afgenomen, etc.
Wanneer een leerkracht vindt dat een leerling, die niet aan bovenstaande eisen voldoet, mee zou
kunnen doen aan de cursus, wordt dit in overleg met de intern begeleider en de
hoogbegaafdheidscoördinator besproken en besloten.
Per jaar wordt gekeken of het haalbaar is om een nieuwe groep op te starten dan wel de Spaanse
lessen voort te zetten. Dit is geheel afhankelijk van verschillende factoren: begeleiding, financiën,
tijd, etc. Waar mogelijk willen wij dit als school graag aanbieden.
Er kan gekozen worden uit het volgende materiaal:
Ontwikkelingsmateriaal HB groep 3 t/m 8
Vormingsgebied
Naam materiaal
verplicht
Taal
Acadin
Slimme taal (verplicht)
optioneel
Cursus Spaans
Vila Alfabet

Korte omschrijving
Digitaal (zie hierboven)
Zie hoogbegaafdheidskast
Vanaf groep 7.
Zie technisch lezen.
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Spelling
Compacten
Kinderen die op het gebied van spelling standvastig I scoren op de CITO toetsen hebben gescoord
doen de instructielessen waarbij een nieuwe regel wordt aangeboden mee. Wanneer het een les is
waarbij een regel wordt herhaald moet per leerling gekeken worden of er meegedaan moet worden,
meestal zal dit niet het geval zijn en is het maken van (één van) de opdrachten voldoende zijn. De
herhalingslessen worden in principe vervangen voor verrijkingswerk (Acadin).
Maak een verschil in aanpak voor de naamwoordspelling en de werkwoordspelling. Het kan best zijn
dat werkwoordspelling wel een uitdaging is voor deze leerlingen. In de bovenbouw is het wenselijk
om in ieder geval een bepaalde periode de werkwoordspelling opdrachten wel altijd te laten maken.
Verrijking
Op het gebied van spelling is geen verrijking aanwezig. In plaats van verrijking kan bij een kind ook
gewerkt worden aan vakgebieden die minder ontwikkeld zijn. Op deze manier wordt er meer tijd
gecreëerd voor deze minder ontwikkelde kant. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden uit het
volgende verrijkingsmateriaal dat niet vakspecifiek is:
Vormingsgebied

Overig:

Naam materiaal
verplicht
Acadin
optioneel
Denkwerk
Vooruit

Korte omschrijving
Digitale leeromgeving

Taal, rekenen, ruimtelijke
oriëntatie
Taal, rekenen, ruimtelijke /
creatief
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Technisch Lezen
Kinderen die al lezend binnen komen in groep 3 krijgen een passend leesaanbod aangereikt. In
principe doet de leerling niet mee met de lessen waarbij de letters worden aangeboden, maar krijgt
de leerling leesopdracht op maat. De leerkracht kijkt, in overleg met de IB-er en/of
hoogbegaafdheidspecialist, of een kind in aanmerking komt voor compacten en verrijken en welke
leesroute gevolgd wordt.
Binnen Estafette wordt er gewerkt op drie verschillende niveaus. Hier zit ook een plus groep bij
inbegrepen. Dit wordt aanpak 3 genoemd. Om te bepalen of een leerling in groepje 1, 2 of 3 wordt
geplaatst wordt de tabel op de W- schijf geraadpleegd, waarbij groepje 3 als ‘verrijkingsgroepje’
wordt beschouwd (W-schijf-  technisch lezen  indeling estafette met daarin de tijden die
leerlingen hebben moeten halen met AVI om in aanmerking te komen voor aanpak 3. Aanpak 3 werkt
met een stappenplan aan het werkboek. In bijlage 7 zijn hiervan twee voorbeelden te zien. De
leerlingen kijken welke les er gemaakt moet worden en welke bladzijdes hierbij horen. Deze maken
zij vervolgens zelfstandig of in tweetallen.
Sinds kort heeft de school Vila Alfabet aangeschaft. Deze leesmethode kan heel goed ingezet worden
voor de estafette lopers. Deze groep heeft het boek en bijbehorende werkboek 2 keer zo snel uit als
de rest van de klas. De overige tijd kunnen zij met Vila alfabet boeken aan de slag tot de rest van de
klas ook toe is aan het nieuwe leesboek. Dit kan ook naast elkaar lopen, na elke estafetteloper les
verder lezen in het vila alfabet boek.
Vormingsgebied

Naam materiaal
Verplicht
Vila Alfabet

Korte omschrijving
Leesboeken met denkvragen,
uitdaging en verwerking

Acadin

Begrijpend Lezen
Op de Koningin Beatrixschool werken wij met de methode Nieuwsbegrip (XL). Dit is een interessante
en uitdagende methode. De methode is ook heel gemakkelijk aan te passen voor kinderen die meer
aankunnen. Vanaf groep 4 werken wij met deze methode.
Nieuwsbegrip kent 3 niveaus voor de basisschool: niveau AA voor groep 4, niveau A voor groep 5/6,
niveau B voor groep 7/8. Daarnaast is nog een niveau C aanwezig, dit is voor de brugklas.
De kinderen die een constante A score hebben voor begrijpend lezen kun je een niveau hoger laten
werken, zowel bij de klassikale lessen als de XL lessen. Nieuwsbegrip (XL) richt zich op actuele
nieuwsthema’s, een kind kan dus nooit stof maken die volgend jaar weer aangeboden wordt.
Die leerling doet met het voorspellen van teksten, voorkennis activeren en het aanbieden van de
strategie gewoon mee met de rest van de klas (basisinstructie). Je kunt er voor kiezen om die
instructie minimaal aan te bieden, omdat dit kind dit waarschijnlijk al goed beheerst. Het kind hoeft
dus geen extra of eigen instructie te hebben en heeft wel uitdagend werk.
De toetsen zijn veelal moeilijker dan de lessen. Er kan dus voor gekozen worden om de toetsen wel
te maken op het oorspronkelijke niveau.
Met PALS lezen kunnen deze leerlingen goed samenwerken met een zwakkere begrijpende lezer en
kunnen zij zo hun kennis en vaardigheden overdragen.
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Vormingsgebied

Naam materiaal
Verplicht
Vila Alfabet
Acadin

Korte omschrijving
Leesboeken met denkvragen,
uitdaging en verwerking
Digitale leeromgeving

Projectwerk
Op de Koningin Beatrixschool worden de zaakvakken gegeven door middel van projectwerk.
Op het moment van schrijven hebben wij een nieuwe methode ‘Argus Clou’. Op dit moment zijn wij
tevreden over de differentiatie mogelijkheden binnen en het niveau van deze methode.
Compacten:
Voor de leerlingen die al veel van het onderwerp weten kan het saai worden of te langzaam gaan.
Compacten kan dan door de leerling alleen de les te laten lezen en/of de puzzelles en les 5 over te
slaan.
Verrijking:
Extra mogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen zijn:
- werkstuk laten maken n.a.v. het hoofdstuk wat behandeld is;
- Iets laten ontwikkelen wat aansluit bij het behandelde hoofdstuk;
- Les laten voorbereiden en geven door leerlingen;
- PwP als ondersteuning bij de les laten maken.
Voor deze opties geldt dat de leerling op een andere manier met de lesinhoud bezig gaat en dus niet
de lessen mee hoeft te doen.
Acadin biedt veel projecten aan op onderwerpen die aansluiten bij de onderwerpen uit de methode.
Acadin kan dus goed worden ingezet als verrijking/vervanging voor de lessen.
Vormingsgebied

Naam materiaal
Verplicht
Acadin

Korte omschrijving
Digitale leeromgeving

Verdiepingsvragen voor alle vakken
Door vragen te stellen met de niveaus van BLOOM kun je meer tegemoet komen aan de sterke
leerlingen. Vragen op het niveau van onthouden, begrijpen en toepassen komen al veel aan bod
tijdens de lessen. De vragen op het niveau van analyseren, evalueren en creëren niet, maar zijn wel
heel belangrijke voor de meer-/hoogbegaafde leerlingen.
Tijdens je instructie of verwerking kun je bewust dit soort vragen stellen. Tijdens de verdiepende
instructie is het ook goed om aan dit soort vragen aandacht te besteden.
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Niveaus van BLOOM:

Voorbeeld:
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De voorbeelden hieronder kunnen aangevuld/vervangen worden door Vila Alfabet.
Als de leerlingen het leesboek van de methode uit hebben kunnen zij in een Vila alfabet boek gaan
lezen. Tijdens de toepassingslessen kan de leerkracht deze leerlingen begeleiden en vragen stellen.

Bijlage 7 stappenplan estafette
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10
Les 11
Les 12
Les 13
Les 14
Les 15
Les 16
Les 17
Les 18
Les 19
Les 20
Les 21
Les 22
Les 23
Les 24
Toepassingslessen

Eigen project
Blz. 6 Klaar? Donald Duck
Blz. 7 Klaar? Tijdschrift
Eigen leesboek+boekverslag
Blz. 8 Klaar? Eigen leesboek
Blz. 24 Klaar? Informatieboek
Eigen leesboek+boekverslag
Blz. 9 Klaar? Krant
Blz. 25 Klaar? Disneyboek
Eigen leesboek + boekverslag
Blz. 10 Klaar?Tijdschrift
Blz. 27Klaar? Eigen leesboek
Eigen leesboek+boekverslag
Blz. 11 Klaar? Eigen leesboek
Blz. 28 Klaar? Krant
Eigen leesboek +boekverslag
Blz. 12 Klaar? Tijdschrift
Blz. 29 Klaar? Prentenboek
voorbereiden
Blz. 13 Klaar? Prentenboek voorlezen
Eigen leesboek + boekverslag
Blz. 44+45 duolezen Klaar? Krant
Blz. 14Klaar? Donald Duck
Eigen leesboek + boekverslag
Blz. 40 Klaar? Tijdschrift
Met de juf lezen, duolozen of in je
eigen leesboek.

Voorbeeld groep 4/5
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Blz 6

Donald duckje

Blz 7

National Geographic

Blz 8

Eigen leesboek

Blz 9

Informatieboekje

Blz 10

Vrije keus

Blz 11

Donald duckje

Blz 12

National Geographic

Blz 13

Eigen leesboek

Blz 14

Informatieboekje

Blz. 36

Vrije keus info boekje

Blz. 32

Vrije keus tijdschrift

Blz. 34

Vrije keuze gedicht

Blz. 27

Vrije keus leesboek

Blz 15

Donald duckje

Blz 16

National Geographic

Blz 17

Eigen leesboek

Blz 18

Informatieboekje

Blz 19

Vrije keus

Blz 20

Donald duckje

Blz 21

National Geographic

Blz 22

Eigen leesboek

Blz 23

Informatieboekje

Blz 38

Vrije keus prentenboek

Blz 40

Dit vind ik

Blz 42

Mijn leespaspoort

Blz. 28

Vrije keus leesboek

Voorbeeld groep 8:

Vanaf hier starten
met Vila alfabet

Vanaf hier starten
met vila alfabeth

Je kunt er ook voor kiezen om iedere les 2 blz. te laten maken, zodat ze nog meer tijd hebben voor
vila alfabet. Eén zo’n boek uitlezen kost best wat tijd!

Protocol hoogbegaafdheid | opgesteld door Jennika de Graaf | oktober 2015

50

Bijlage 8 Menstekening
De menstekening wordt gescoord volgens de normen van ‘Goudenough’.
De menstekening kan in combinatie met andere instrumenten gebruikt worden als index voor
het cognitief functioneren (ter Laak, van Rijswijk, van Leuven & Brugman 2000).
Vanwege mogelijk aanpassingsgedrag is het van belang om de jongste kleuters de tekening
niet te laten maken aan een tafelgroep met jongste kleuters. Wanneer deze kleuters een
koppoteling tekenen, is de kans aanwezig, dat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong
zich aanpast en ook een koppoter gaat tekenen.
Het is van belang om de opdracht te geven ‘teken een mens’ en niet ‘teken jezelf’.
Sommige kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben namelijk een perfectionistische
instelling en realiseren zich op voorhand dat het poppetje dat ze kunnen tekenen niet zal
lijken op hun spiegelbeeld. De opdracht ‘teken een mens’ biedt vrijheid: de kenmerken van
een mens zijn twee armen, twee benen, een lijf en een hoofd.
Ieder element in de tekening waardeert men met 1 punt. Halve punten worden niet gegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Hoofd.
Beide benen of één ‘en profil’.
Beide armen. De vingers alleen zijn niet voldoende, behalve wanneer er tussen deze
en het lichaam een ruimte is vrijgelaten.
Romp, hetzij als een enkele lijn of in 2 dimensies.
Lengte van de romp groter van afmeting dan de breedte.
Schouders duidelijk aangegeven.
Armen en benen aan een willekeurig punt van de romp of aan de hals bevestigd.
Armen en benen op de juiste hoogte van de romp bevestigd.
Hals.
De omtrek van de hals vormt een voortzetting van die van hoofd, romp of beide samen.
Een of beide ogen.
Neus.
Mond.
Neus en mond door twee lijntjes aangegeven.
Neusgaten.
Haren.
Haren beter weergegeven dan door een verbreding van het hoofd of een golvende
beweging.
Aanduiding van kleren (knopen of hoed).
Twee ondoorzichtige kledingstukken (hoed, broek of jas bijvoorbeeld).
Volledige ondoorzichtige kleding (mouwen, broekrand).
Vier duidelijk te onderscheiden kledingstukken (hoed, broek, schoenen, vest, das).
Vak- of uniformkleding zonder fouten.
Vingers aan beide handen of aan de enig zichtbare hand.
Het juiste aantal vingers aan beide handen of aan de zichtbare hand.
De verhouding lengte: breedte van de vingers is juist. De vingers wijken niet uiteen.
De duim is van de overige vingers te onderscheiden door stand en lengte.
Handen van vingers en arm te onderscheiden.
Eén of meer gewrichten van de armen is aangegeven.
Eén of meer gewrichten van de benen aangegeven.
Afmeting van het hoofd niet groter dan de helft en niet kleiner dan een tiende van de
romp.
Lengte van de armen niet tot aan knieën reikend.
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33. Lengte van de benen niet kleiner dan die van de romp en niet groter dan tweemaal de lengte
van de romp.
34. De lengte van de voeten is groter dan de hoogte. Zij bedraagt minder dan een derde van de
lengte van het been en meer dan een tiende van de totale lengte van het been.
35. Beide benen en armen hebben twee dimensies.
36. Hiel.
37. Uitdrukking van de motorische coördinatie in de lijnen van de omtrek (het harmonisch
samenwerken van de verschillende lichaamsdelen bij het weergeven van een
bepaalde beweging).
38. Idem in die van de gewrichten.
39. Idem in die van de omtrek van het hoofd.
40. Idem in die van de omtrek van de romp.
41. Idem in die van de omtrek van benen en armen.
42. Idem in de symmetrie van het gelaat.
43. Oren.
44. Juiste stand en afmeting van de oren.
45. Details van de ogen. Wenkbrauwen, oogharen of beide.
46. Pupillen aangegeven.
47. Afmeting van de ogen. Lengte groter dan de hoogte.
48. De blikrichting van het oog komt in de plaatsing van de pupil in het ‘en profil’
weergegeven gelaat of in de vorm van het oog (cirkelsector) tot uitdrukking.
49. Kin en voorhoofd duidelijk aangegeven.
50. Kin duidelijk van de onderlip gescheiden.
51. Hoofd, romp en voeten en profiel. Eén fout wordt door de vingers gezien.
52. Foutloos profiel.

PUNTEN LEEFTIJD
2
3
6
4
10
5
14
6
18
7
22
8
26
9
30
10
34
11
38
12
42
13
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