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  Inleiding en beginsituatie  
 
 

 
Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die meer of (heel) veel aankunnen. De 
afgelopen jaren is meer aandacht gekomen voor het belang van onderwijs dat recht doet aan de 
mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen, zowel in het onderwijsveld als in het beleid van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
Gemiddeld één op de veertig leerlingen is hoogbegaafd. 2,5% van alle kinderen is hoogintelligent (IQ 
van 130 of hoger). Tien procent van de kinderen (gemiddeld drie per groep) heeft een IQ van 120 of 
hoger. Als zij ook over andere eigenschappen dan intelligentie  bovengemiddeld beschikken, 
noemen we hen meerbegaafd of hoogbegaafd (Algra, 2009).  
 
Als school willen wij tegemoet komen aan alle kinderen met hun specifieke onderwijs- en 
ontwikkelingsbehoeften. We weten dat het onderwijs bieden aan kinderen die meerbegaafd of 
hoogbegaafd zijn, een verantwoordelijkheid is die valt onder de basiszorg binnen een school.  Dit 
beleidsdocument is opgesteld, om duidelijk weer te geven hoe op basisschool De Akker om wordt 
gegaan met het aanbieden van verdiept onderwijs aan meer- of hoogbegaafde leerlingen.  
 
In dit document wordt weergegeven hoe kinderen welke meer- of hoogbegaafd zijn, onderwijs op 
basisschool De Akker ontvangen. Onze beginsituatie is als volgt: kinderen die meer aan kunnen, 
volgen een programma dat bestaat uit compacten en verrijken van de leerstof voor taal, rekenen, 
spelling en lezen. Uitdagende materialen en (bak)lessen worden ingezet om kinderen verdieping en 
uitdaging te bieden.  
 
Stuurgroep Meer- en Hoogbegaafdheid B.m.d.B. De Akker 
Johanneke van Duijnen, Wilma Klün, Ria Priem, Marianne van Beek.  
Nov. 2018 
Update: sept 2019. 
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  Definitie meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid  
 
 

 
 

Dit model geeft de IQ- verdeling weer. Het reguliere onderwijsaanbod sluit aan bij kinderen met 
een IQ tussen de ca. 85 en 115. In Nederland geldt een IQ van minimaal 130 meestal als norm om 
hoogintelligent genoemd te kunnen worden. Een kind met een IQ van (ca.) 115 of hoger kan begaafd 
of meerbegaafd zijn.  
Vanaf een IQ van 115 of hoger hebben kinderen aan hun niveau aangepast onderwijs nodig. Hun 
leertempo is veel sneller dan gemiddeld. Een hoogbegaafd kind is intelligenter dan gemiddeld. Bij 
kinderen onder de zes à zeven jaar is het IQ nog niet goed te meten. Kleuters die in ontwikkeling 
vooruitlopen op hun leeftijdsgenoten, worden om die reden ‘kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong’ genoemd.   
 
Of het kind ook hoogbegaafd is, hangt af van de vraag of het ook over andere eigenschappen in hoge 
mate beschikt. Intelligentie wordt vaak als criterium aangevoerd, omdat het IQ met een test 
gemeten kan worden. De andere factoren van (hoog)begaafdheid zijn moeilijker objectief vast te 
stellen. Een veelgebruikt model voor hoogbegaafdheid is het triadisch model van Renzulli/ Mönks 
(1995) →  
 
Definitie hoogbegaafdheid 
Op basisschool De Akker hanteren wij het 
model van Renzulli/ Mönks (1995) eveneens 
(als uitgangspunt) om de hoogbegaafde 
leerling te signaleren en definiëren. Het model 
neemt niet alleen de capaciteiten, maar ook 
de prestaties als uitgangspunt.  
Om tot hoge prestaties te komen, moet het 
kind  bovengemiddeld beschikken over drie 
persoonlijkheidsfactoren/ hoofdkenmerken:  

1. Intelligentie 
2. Creativiteit 
3. Doorzettingsvermogen (motivatie)   

Daarnaast moet zijn school (school, vrienden 
en gezin) het kind stimuleren om zijn 
capaciteiten om te zetten in prestaties.  
 
Aanvullingen op bovenstaande definitie (‘kenmerken’), zie Hoofdstuk 3.  
In de praktijk kunnen deze hoofdkenmerken voor het werken in de klas ingrijpende consequenties 
hebben. Wanneer het werken van het kind in de groep wordt aangepast, heeft dit consequenties 
voor de leerling en de leerkracht. Te denken valt aan andere instructiemomenten, het werken met 
andere materialen, het bezig zijn van het kind op een ander niveau dan de andere kinderen in de 
klas. Zoals hierboven reeds vermeld zijn er verschillende factoren die hoogbegaafdheid beïnvloeden 
(model van Renzulli/ Mönks). In het Model van Heller (1992) komt dit nog duidelijker tot uitdrukking 
(zie afbeelding hieronder). Al deze factoren bepalen de onderwijsbehoefte van een kind. Hierdoor 
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kan de ontwikkeling op een positieve manier worden beïnvloed. Voor de leerkracht in de klas zijn 
vooral de begaafdheidsfactoren en persoonlijkheidsfactoren van de leerling een aangrijpingspunt. 
Daarnaast is het van belang om ook informatie uit andere omgevingen, met name de ouders, mee te 
nemen.                                                

 

 
 
 
Definitie meerbegaafdheid 
In de praktijk gaan we (vanuit bovenschools beleid) uit van de volgende definitie: een kind is 
meerbegaafd wanneer hij/zij op school opmerkelijke prestaties levert (prestaties die aanzienlijk 
beter zijn dan het gemiddelde van de klas) ofwel in staat moet worden geacht op school 
opmerkelijke prestaties te leveren. Er is bewust gekozen voor de term ‘meerbegaafdheid’ naast de 
term ‘hoogbegaafdheid’, omdat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het wel of niet 
hoogbegaafd zijn van een kind zolang het kind niet is getest. 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=heller&source=images&cd=&cad=rja&docid=5I5lV-8CmGT3vM&tbnid=6WsSDkg9Sq_49M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/theorie/heller/&ei=6soMUtvSE8S80QWatIAQ&bvm=bv.50723672,d.ZG4&psig=AFQjCNG4sXhpvi_sXMblqrQvJsyXceVMFw&ust=1376656473679530
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  Kenmerken van meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen 
 
 

 
Vanuit de literatuur bestaan veel lijstjes met kenmerken van (hoog- en meer)begaafde leerlingen. 
De lijstjes bevatten onderling vaak verschillen. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat (hoog- en 
meer)begaafde kinderen onderling net zoveel verschillen als gemiddeld begaafde kinderen. Deze 
kenmerklijstjes zijn dus niet  geschikt op kinderen ‘aan op te hangen’, wel kunnen zij een eye-
opener zijn: een hulpmiddel om (hoog- en meer)begaafdheid te signaleren bij kinderen bij wie je 
dat in eerste instantie niet zou vermoeden.  
 
De meest voorkomende kenmerken worden hieronder beschreven. 
 
Hoogbegaafde leerlingen: 

• Hoogintelligent.  
Zie Hoofdstuk 2.  

 

• Vroege ontwikkeling 
Hoogbegaafde 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. 
 

• Snel van begrip; hoog leertempo.  
Genoeg hebben aan een halve uitleg; zonder veel moeite ingewikkelde zaken eigen kunnen 
maken; snel door de leerstof heen kunnen gaan; vrijwel geen oefenstof nodig.  
 

• Weethonger; leerbehoefte; nieuwsgierig. 
Alles lezen wat los of vast zit (m.u.v. de hoogbegaafde leerlingen met dyslexie), willen 
weten hoe de wereld in elkaar zit; veel waarom en hoe-vragen stellen; doorvragen tot het 
klopt; weethonger kan zowel brede interesses betreffen als ook specialisatie in één enkel 
onderwerp; aandacht verslapt bij onvoldoende intellectuele uitdaging.  
 

• Goed en georganiseerd geheugen. 
Eenmaal gelezen, wordt niet snel vergeten. Herhalingsstof is niet nodig. Geheugen betreft 
ook beloften, gebeurtenissen en uitspraken Grotere verbanden overzien. Conclusies kunnen 
trekken uit zelf gelegde dwarsverbanden en daardoor vaak interessante inzichten.  
 

• Toepassen parate kennis. 
Grote interesse, sterk geheugen. Dit in combinatie met het kunnen toepassen van parate 
kennis op nieuwe situaties, maakt dat hun kennis snel groeit. 
 

• Analytisch inzicht en scherp observatievermogen. 
Snel in kaart brengen van situaties, zowel op cognitief als sociaal gebied. Precies de goede 
vragen stellen om het plaatje compleet te krijgen. 
 

• Taalvaardig. 
Grote woordenschat. Correcte lange zinnen met ingewikkelde (grammaticale) constructies. 
Onderwerpen regelmatig ‘vroegwijs’ (leven en dood, wereldproblemen, etc.). Nuances in 
taal aanvoelen. Vroeg met (taal)humor, overdrachtelijkheid, spreekwoorden. Regelmatig 
ook een hoog spraaktempo.  
 

• Probleemoplossend vermogen. 
Door snel complexe situaties te analyseren, goed mogelijke oplossingen overzien. Soms 
versterkt door creatief ‘out of the box’-denkvermogen. Plezier in hersenkraakpuzzels etc. 
 

• Creativiteit; scheppingsgericht.  
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Iets nieuws maken door er anders tegenaan te kijken. Out of the box-denken. Creatieve 
uiting verschilt per kind: beeldend vermogen, muzikaliteit, verbaal, filosoferend denken. 
 

• Doorzettingsvermogen. 
Complexe taken willen volbrengen, niet willen opgeven. Goed kunnen werken met lange 
termijndoelen. Doorzettingsvermogen kan verdwijnen bij onvoldoende uitdaging. 
 

• Perfectionisme. 
Hoge einddoelen, van slag raken bij één foutje, fixatie op ‘perfecte resultaat’ kan 
afhouden van plezier in het proces. 

• Faalangst. 
Gevolg van perfectionisme of gevolg van gebrek aan ervaring met fouten maken/ verliezen. 
‘Als je niet zeker weet dat je het perfect kunt, kun je er beter niet aan beginnen.’  
 

• Autonoom; zelfstandigheid. 
Hulp van volwassenen sluit vaak niet aan bij hun denkniveau. Ergernis of gedoe daarover 
maakt dat ze het liever zelfstandig oplossen. Samenwerken met anderen is frustrerend, 
omdat dat langzamer gaat of conformisme (overeenstemming) vereist.  
Door samen te werken met ontwikkelingsgelijken, kunnen ze ontdekken dat samenwerken 
leuk kan zijn en meerwaarde oplevert.  

 

• Betrokkenheid (op maatschappij of thema’s in wetenschap bijv.); 

• Behoefte aan contact met oudere kinderen en volwassenen; 

• Meertakigheid (gemakkelijk kunnen switchen, eigen projecten doen en toch de leerkracht  
volgen); 

• Asynchrone ontwikkeling (bijv. cognitief ver vooruit, maar motorisch volgens 
kalenderleeftijd); 

• Weinig slaap (kunnen met weinig slaap toe); 

• Rijk gevoelsleven; gevoelig (bijv. voor emoties of verwachtingen van anderen, 
rechtvaardigheid en onrecht); 

• Gevoel voor humor (met name sterk in taalgrappen);  

• Energiek; 

• Abstract denken (geen concrete ervaring nodig om iets te begrijpen); 

• Intuïtief denken (buiten de wetten van logica om, niet kunnen uitleggen waarom ze iets 
weten).  

 
Meerbegaafde leerlingen: 

• Intelligent (115 – 130). 
Zie Hoofdstuk 2 
 

• Grote en uitzonderlijke kennis 
Onderpresterende (meer)begaafde leerlingen hebben vaak kennis die nog niet in de groep is 
behandeld en een grote algemene ontwikkeling. 
 

• Grote interesse 
Onderpresterende leerlingen hebben op veel gebieden belangstelling en ze houden ervan 
om dingen te onderzoeken, bijvoorbeeld door in hun vrije tijd veel te lezen of op een 
andere manier informatie te verzamelen. Als een onderwerp (dat vaak wat moeilijker is) 
hun interesse heeft, begrijpen en onthouden ze veel. 
 

• Wisselend schoolwerk (bekijken in relatie tot kenmerk 7) 
Onderpresterende leerlingen laten vaak wisselend schoolwerk zien; afnemende prestaties, 
maar bij ingewikkelde vragen juist wel het goede antwoord weten, mondeling beter dan 
schriftelijk presteren, wel goed uit de verf komen bij individueel onderwijs op maat. 
 

• Grote verbeelding 
Onderpresterende leerlingen hebben vaak een levendige, grote verbeelding en zijn  
creatief. 
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• Hoge mate van sensitiviteit 
Onderpresterende leerlingen geven vaak blijk van een enorme sensitiviteit: ten opzichte 
van zichzelf, maar ook van anderen. 

 

• Afnemende schoolprestaties, wisselend schoolwerk 
Opvallend is dat de schoolprestaties van deze leerlingen afnemen; ze presteren (vooral in 
schriftelijk werk) beneden niveau, in elk geval beneden hun eigen niveau, maar soms zelfs 
ook beneden groepsniveau. Vaak schrijven ze slordig, houden ze niet van instampen en 
inprenten, missen ze leerinhouden en instructiemomenten en zijn ze slechts selectief 
enthousiast: wel voor nieuwe onderwerpen, niet voor uitwerkingen.  

 

• Negatief gedrag 
In de klas vertonen onderpresterende meerbegaafde leerlingen vaak negatief gedrag; ze 
zijn lastig en onaangepast, vragen steeds om aandacht, vervelen zich, dromen weg en 
wijzen pogingen van de leraar om zich aan de groepsnormen te conformeren af. 
 

• Haperende sociaal-emotionele ontwikkeling 
Onderpresterende meerbegaafde leerlingen zijn vaak ontevreden over zichzelf en de 
verrichte werkzaamheden, vermijden nieuwe activiteiten uit angst voor mislukking, hebben 
minderwaardigheidsgevoelens, zijn wantrouwend of onverschillig en doen niet graag mee 
aan groepsactiviteiten, zijn minder populair bij leeftijdsgenootjes en zoeken vriendjes 
onder gelijkgestemden. 

 

• Geringe taakgerichtheid 
Onderpresterende meerbegaafde leerlingen zijn vaak weinig taakgericht. Ze hebben een 
laag werktempo, hebben hun huiswerk vaak niet af, stellen zichzelf onrealistische doelen, 
zijn snel afgeleid, vergeetachtig en/of impulsief, hebben geen duidelijk leertraject voor 
ogen, een korte spanningsboog, voelen zich hulpeloos, willen niet geholpen worden, willen 
zelfstandig zijn. 

 

• Negatieve houding 
Onderpresterende meerbegaafde leerlingen hebben vaak een wisselende motivatie, hebben 
een hekel aan routine, verzetten zich tegen autoriteit, nemen geen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen daden en staan onverschillig of afwijzend tegenover de school. 

 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong: 
Bij kleuters is er nog geen sprake van hoog-of meerbegaafdheid, omdat de kleuter nog volop in 
ontwikkeling is. Wel is een voorsprong in ontwikkeling te constateren. We kunnen dan o.a. de 
volgende kenmerken zien: 

• Een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies 

• Een taalgebruik boven leeftijdsniveau 

• Een sterk geheugen 

• Een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein 

• Bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen 

• Leert zichzelf lezen / rekenen en/of tellen 

• Is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert 

• Is betrokken, neemt initiatieven 

• Is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt 

• Heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen 

• Heeft sterke concentratie 

• Heeft oorspronkelijke humor 

• Is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken 

• Kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen 

• Is gevoelig, empathisch, zorgzaam 
 
Het is erg belangrijk om de kleuters uit te dagen via een verrijkend aanbod, omdat de kleuter zich 
anders binnen 6 weken, soms nog eerder, aanpast aan wat het gemiddelde kind in de klas laat zien. 
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Een kleuter zit dan niet meer goed in zijn vel en dat is dan te merken aan het gedrag. Een kind kan 
clownesk gedrag vertonen, erg teruggetrokken zijn of last hebben van lichamelijke klachten als 
hoofdpijn en buikpijn. Ouders kunnen thuis merken dat het kind veel aandacht vraagt, huilt, 
hoofdpijn of buikpijn heeft of dat het kind gaat bedplassen. De kans bestaat dat de kleuter dit 
gedrag verder gaat ontwikkelen en daarom is het van belang op tijd uitdagingen te bieden. 
 
Signalen dat het onderwijs niet aansluit: 
Veel begaafde leerlingen vallen niet op door uitmuntende resultaten. Ze kunnen onder hun eigen 
niveau werken en soms zelfs onder het niveau van de klas. Meestal verdwijnt dit gedrag vanzelf 
wanneer het lesstofaanbod wordt aangepakt. De volgende gedragingen kunnen signalen zijn dat de 
leerling structureel geconfronteerd wordt met onderwijs onder zijn eigen niveau: 

• Het eigen werk. 
Werk weigeren, slordig werk, werk niet afmaken, traag werktempo, wegdromen. Ook: 
verrassende ontwikkelingen: hoe moeilijker de opdracht, des te minder fouten. Grote 
verbeeldingskracht en creativiteit, kort enthousiasme bij nieuwe opdrachten, maar die 
interesse zakt snel weer weg. Schoolresultaten stemmen niet overeen met mondeling 
taalgebruik, de algemene brede interesse en kennis van onderwerpen die niet op school 
zijn behandeld. 
 

• Gedrag in de groep. 
Uitingen van frustratie over het lage tempo of begrip van klasgenoten of de groep, 
intolerant ten opzichte van degenen die fouten maken, bazig en ongeduldig gedrag, 
weigering zich aan te passen, storend en vaak clownesk gedrag. 
 

• Gedrag ten opzichte van de leraar. 
Opstandigheid tegen routine en voorspelbaarheid, lastige vragen stellen en goede redenen 
eisen waarom iets op een bepaalde manier gedaan moet worden, moeite met aanvaarden 
van sturing, overgevoeligheid voor correctie of kritiek.  
 

• Emotioneel. 
Prikkelbaar, snel huilen, onrustig, wiebelen, zuchten, alle kanten opkijken. Buik- en 
hoofdpijnklachten zonder aanwijsbare reden, die verdwijnen vaak in weekenden en 
vakanties. Moeilijk in slaap vallen, desinteresse, futloosheid, onzeker overkomen, kritisch 
t.o.v. zichzelf en anderen.   
 

Onderpresteerders: 
Onderpresteren is: structureel minder presteren dan waartoe je in staat bent. Een kind kan over de 
hele linie onderpresteren, maar ook op één of enkele vakken. Zittenblijvers zijn vaak 
onderpresteerders, maar ook versnelde leerlingen kunnen nog steeds onderpresteren.  
Er bestaan twee vormen van onderpresteren: absoluut en relatief. Een absolute onderpresteerder 
presteert onder het gemiddelde niveau van zijn klas. Deze leerling lijkt een zwakke leerling. 
Relatieve onderpresteerders behalen goede resultaten in vergelijking met de klas, maar de 
resultaten blijven achter ten opzichte van wat ze op basis van hun intelligentie zouden moeten 
halen. Signalen van onderpresteerders: 
• de leerling heeft kennis die nog niet in de groep behandeld is;  
• bij meer ingewikkelde vragen geeft de leerling vaak het goede antwoord;  
• interesse in moeilijkere onderwerpen bij een werkstuk of spreekbeurt;  
• lastig en onaangepast gedrag;  
• voortdurend om aandacht vragen;  
• steeds minder goede resultaten behalen;  
• zeer laag werktempo;  
• de toetsen worden beter gemaakt dan het werk in de klas; 
• met tegenzin naar school;  
• in zichzelf gekeerd. 
 
Een vermoeden van onderpresteren kan gecheckt worden door o.a.: 
- doortoetsen: als resultaten beter worden naarmate toetsen moeilijker zijn, is dit een aanwijzing 
dat de eerder gesignaleerde matige resultaten het gevolg waren van onderpresteren; 
- vergelijking van gedrag en resultaten met vorige jaren: een dalende lijn is meestal een teken van 
onderpresteren. 
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- observeren: wat  gebeurt er bij het maken van een toets of opdracht? Corrigeert het kind veel, 
droomt het kind weg, controleert het kind het werk vaak? 
- gesprek met ouders: hoe het kind thuis, in het algemeen, maar ook vlak voor en vlak na schooltijd? 
- gesprek met het kind: kan het kind de foutjes in een toets verklaren, welke wensen heeft het kind 
qua leren en werken op school?  
 



11 
 

  Vroegtijdige onderkenning van meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid 
  Signaleren meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid  
 

 
Signalering van begaafde kinderen is nodig om te bepalen wie aangepast onderwijs nodig heeft. Er 
zijn verschillende manieren mogelijk om (hoog- en meer)begaafde kinderen te signaleren.  
 
Signalering vindt op De Akker als volgt plaats:  
 

• Vanuit informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal: 
De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Putten hanteren een observatierapportage welke aan 
de  basisschool wordt overgedragen wanneer het kind naar de basisschool gaat.  
 

• Informatie van ouders tijdens het eerste kennismakingsgesprek met de leerkracht: 
Wanneer een leerling op de basisschool start, vindt er binnen drie weken een kennismakingsgesprek 
met de ouders en onderbouwleerkracht plaats. In dit gesprek wordt specifiek gevraagd naar 
interesses van het kind, de sociale omgang van het kind met andere kinderen en volwassenen en de 
specifieke verwachtingen van school (voor zowel het kind als de ouders). De signalering kan ook 
komen van de ouders. De signalen die ouders afgeven, nemen we serieus. Te denken valt o.a. aan: 
taalontwikkeling, interesses, nieuwsgierigheid, speelgewoonten, tekenen, puzzelen, bouwen, 
belangstellingsonderwerpen. Wanneer gewenst (vanuit ouders of leerkracht) schuift de intern 
begeleider bij dit gesprek aan.  
 

• Oudergesprekken gedurende de schoolloopbaan: 
Naast signalementen vanuit observaties, het leerlingvolgsysteem en overige informatie in de klas, 
kan de signalering ook komen van ouders. We voeren systematisch vier tot vijfmaal per jaar 
oudergesprekken met de ouders van onze leerlingen. De signalen die ouders afgeven, nemen we 
serieus. Te denken valt o.a. aan: taalontwikkeling, interesses, nieuwsgierigheid, speelgewoonten, 
tekenen, puzzelen, bouwen, belangstellingsonderwerpen. Wanneer gewenst (vanuit ouders of 
leerkracht) schuift de intern begeleider bij dit gesprek aan. 
 

• Observatie  
De leerkracht zal in de praktijk van alle dag elk kind observeren. Op basisschool De Akker gebeurt 
dit systematisch, met behulp van het leerlingvolgsysteem Parnassys Leerlijnen Jonge Kind. Voor 
meer informatie hierover, zie de schoolgids en de informatiebrochure van groep 1-2. Het 
(hoog)begaafde kind zal vanuit observaties opvallen door zijn leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen zoals bijvoorbeeld het feit dat het kind verbaal vaardig is, grote 
denk- en leerstappen kan maken, analytisch kan denken etc. Kinderen waarvan we vermoeden dat 
er sprake is van meerbegaafdheid moeten systematisch worden geobserveerd. Hulpmiddelen daarbij 
zijn gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten. We hanteren op basisschool De Akker de 
SIDI-R-vragenlijst.  
 

• Scores LVS  
Wanneer een leerling op de Cito-toetsen van het Leerling Volg Systeem twee tot drie keer 
achtereenvolgens een hoge score haalt (niveau A(+)), kan dit een signaal zijn dat de leerling meer 
aan kan en dus een ander aanbod nodig heeft. Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn 
om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.  
 

• Screening in midden- en bovenbouw 
In midden- en bovenbouw kan de school bij de screening gebruik maken van informatie van ouders, 
leraar, vorige leraren, medeleerlingen en de leerling zelf. Materiaal dat beschikbaar is, is breder 
geworden: leerlingvolgsysteem, toetsen, werkstukken, spreekbeurten, opmerkingen en keuzes van 
het kind zelf over het niveau van de leerstof. Op basisschool De Akker vinden systematisch kind- en 
oudergesprekken plaats waarin we voorgenoemde punten bespreken.  
 

• SIDI of een andere Kijkwijzer  
In geval van twijfel of eventuele zorg wordt het SIDI 3-protocol ingezet. Dit protocol heeft o.a. een 
module signalering. Ouders en school vullen een korte digitale vragenlijst in waaruit blijkt of er 
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mogelijk sprake kan zijn van (hoog)begaafdheid. In het geval dat die mogelijkheid aanwezig is, kan 
er een traject van diagnostiek worden ingezet.  
 

• NSCCT 
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test. Het is een onderdeel van de door de 
Rijnlandse School ontwikkelde werkwijze om beter zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten 
van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs hun instructies 
nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.  
 
N.B.: 
Signalering geschiedt door de leerkracht(en), intern begeleider, de ouders en externen. 
De leerkracht overlegt samen met de betrokkenen over de signalering en de eventuele 
vervolgstappen als het compacten, verrijken van het leerstofaanbod en eventuele deelname aan 
een bovenschoolse Plusklas.  
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  Diagnostiek van meer- en hoogbegaafde leerlingen  
 
 

 
Zijn er signalen van meer- of hoogbegaafdheid, dan verzamelt de school meer gegevens door 
gesprekken met ouders; doortoetsen; gerichte observatie (o.a. met behulp van checklisten) en/of 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem. In een aantal gevallen is het verstandig om (in overleg met 
ouders) een (extern) psychodiagnostisch onderzoek te laten doen: 

• Als het vermoeden bestaat dat er naast de mogelijke (hoog)begaafdheid, sprake is van 
leerproblematiek; 

• Als er naast de vermoedelijke (hoog)begaafdheid sprake is van gedragsproblematiek; 

• Als er verschil van inzicht bestaat tussen de school en de ouders over de (hoog)begaafdheid 
van een kind.   

 
Om de intelligentie van  jonge kinderen tot 6 jaar te meten, kan gebruik worden gemaakt van de 
SON-R-II-NL  5-7 jaar of van de WPPSI-III-NL.  Bij het testen van oudere kinderen vanaf 7 jaar, kan 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de WISC-R-IIINL. Een hoge score is wel een sterke indicatie 
van een hogere intelligentie. Een IQ-test heeft beperkingen: de resultaten kunnen negatief worden 
beïnvloed door een slechte nachtrust, spanningen, faalangst, dyslexie, concentratieproblemen of 
motivatieproblemen. Voor elke test geldt dat een kind alleen goed getest kan worden wanneer het 
wil meewerken en degene die de test afneemt  goed communiceert met het kind. Een nadeel van 
een IQ-test kan zijn dat een kind of de omstanders gefixeerd raken op de IQ-score van het kind. Een 
IQ-test moet dus altijd samengaan met wijze relativering door liefst alle volwassenen in de 
omgeving van het kind. Een hoog IQ is geen prestatie, maar een eigenschap waar het kind 
verstandig mee moet leren omgaan. Een IQ-test is dan ook alleen wenselijk wanneer er 
onduidelijkheden zijn over de cognitieve capaciteiten van het kind die passend onderwijs in de weg 
staan en als er niet op een eenvoudigere manier een oplossing wordt gevonden.  
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 Naar een aanbod dat past! 
 

Wanneer we na de signalering (spontaan en/of systematisch) hebben vastgesteld hebben dat een 
kind meer-of hoogbegaafd is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit gebeurt door de leerkracht, 
IB-er en indien gewenst in overleg met CN of een andere extern deskundige. 
 
De algemene uitgangspunten van het beleid op basisschool De Akker zijn:  

• Onderwijs op maat: een leerling krijgt een verrijkt onderwijsaanbod;  
 

• Onderwijs uitdagend houden; onnodige herhaling en oefening weglaten; leerling op zijn/ haar 
niveau aanspreken;  
 

• In eerste instantie verbreden en verrijken, in tweede instantie versnellen;  
 

• De leerling in de begeleiding betrekken; 
 

• De leerling moet de manier van werken en de begeleiding sociaal-emotioneel kunnen begrijpen 
en aankunnen;  
 

• Als leerkracht spreken we een kind aan op zijn niveau wanneer bekend is dat de leerling 
meerbegaafd is;  
 

• De verbredingsactiviteiten vinden zo veel mogelijk vanuit de groep plaats;  
 

• De nadruk bij verrijkingsopdrachten ligt op de zelfwerkzaamheid bij de leerling. De leerling 
dient te beschikken over een goede mate van zelfstandigheid;  
 

• Het werken/de activiteit is geen vrijblijvende aangelegenheid; het moet belangrijk zijn voor 
het kind: eisen/verwachtingen kenbaar maken, nakijken en beoordelen;  
 

• Deze leerlingen moeten instructie en begeleiding krijgen, maar zelfinstruerend en 
zelfcontrolerend materiaal is heel goed te gebruiken om uit te gaan van zelfwerkzaamheid;  
 

• Op schoolniveau worden afspraken gemaakt over hoe er wordt gewerkt met meer- en 
hoogbegaafde leerlingen (dit document); 
 

• Bovenschoolse mogelijkheden bespreken en benutten (bijv. plusklassen op andere scholen 
binnen schoolvereniging CNS Putten); 
 

• De zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt gecoördineerd door de stuurgroep op de 
school om uniformiteit en continuïteit te bereiken;  
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Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid intern:  
En hoe doen we dit concreet op basisschool De Akker? 

 
 
Groep 3-8: 
Rekenen: 

• Vanuit schoolbeleid:  
o alle leerlingen rekenen een uur (60 minuten) per dag 
o hoog- en meerbegaafde kinderen werken in vrijgekomen tijd niet aan hun zwakkere 

vakken. Ze werken aan hetzelfde vak als de klas, alleen met andere lesstof.  
 
Wanneer? 

• Tweemaal op rij voor CITO RW een I-score  
• Voor methodetoetsen laatste zes toetsen minimaal 80% beheersing. 
 

Compacting 

• Aan het begin van een nieuw rekenblok wordt door meer- en hoogbegaafde leerlingen de 
toets (van het einde van het blok) gemaakt. In groep 3-4-5 analyseert de leerkracht hoe de 
leerlingen deze toets hebben gemaakt. In groep 6-7-8 analyseert de leerkracht samen met 
de leerlingen hoe de toets is gemaakt wanneer hiervoor tijd beschikbaar is.   

• Wanneer een meer- of hoogbegaafde leerling een onderdeel beheerst, hoeft de leerling niet 
mee te doen met de instructie en/ of het maken van oefenstof. Wanneer werkelijk iets 
nieuws behandeld wordt, worden de leerlingen er bij geroepen.  

• Wanneer een meer- of hoogbegaafde leerling een blok beheerst … (keuze leerkracht): 
o Optie 1: ‘Moeilijke eerst’ (ME) … hoeft de leerling van dit onderdeel tijdens 

reguliere lessen slechts 20% van de les, daarin de moeilijkste sommen, te maken.  
▪ De methode Pluspunt geeft dit, vanaf groep 5, met behulp van de ‘drie ster-

route’ aan.  
▪ De methode Pluspunt geeft dit in groep 3-4 aan met een compactroute (zit 

voorin de handleiding).  
o Optie 2: ‘Hink-stap-sprong’ … maakt de leerling alleen elke derde opgave (dus: 

steeds twee niet, de derde wel). 

• Als leerlingen de onderdelen goed maken (dat is: netjes en met maximaal één fout),  
hoeven ze de rest van de oefeningen in de les niet te doen en mogen ze gaan werken met 
hun planner (zie dit document vanaf blz. 19).   
 

Verrijking en verdieping in de school 

• Wanneer? 
In overleg met IB.  

 

• Na het maken van de compacte basisstof (zie stap hierboven), werken hoog- en 
meerbegaafde leerlingen volgens hun planner (zie vanaf blz. 19) met de volgende 
materialen: 

o Pluspunt Pluspunters (groep 3 – 8)  
o Rekentijgers (groep 3 t/m 5)  
o KIEN  (groep 3 t/m 8) 
o Rekentoppers (groep 6, 7, 8) 
o Een aantal rekenspellen (groep 3 - 8) 

Dit betekent een verbreding en verrijking  van de basisstof in de klas.  
Het is belangrijk dat deze stof samenhang en een doorgaande lijn vertoont. Daarom de 
keuze voor KIEN, Pluspunters en Rekentijgers – methodieken met een duidelijke opbouw, 
passend bij de rekenmethode Pluspunt.  

• Het is voor de leerlingen duidelijk wat zij mogen doen. Op de plusweektaak (deze leerlingen 
krijgen in de klas sowieso al een plusweektaak) wordt verwezen naar de planner (zie blz. 20 
voor voorbeeld). De leerlingen zullen een dergelijke planner per blokperiode 
(zomervakantie – kerstvakantie, kerstvakantie tot voorjaarsvakantie en voorjaarsvakantie-
zomervakantie) krijgen waarop concreet omschreven staan wat ze op maandag, dinsdag, 
woensdag … doen. 

7 



16 
 

• Op één vast moment in de week heeft de leerkracht of onderwijsassistent tijd om de 
verrijkingsstof met de meer- en hoogbegaafde leerlingen door te nemen. Eventueel wordt 
tijdens deze momenten ook al kort stilgestaan van het werk van de week erop. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd op oplossingsvaardigheden en niet op: antwoorden geven; op weg 
helpen… . Buiten dit vaste moment in de week, hebben de leerlingen twee wasknijpers. 
Wanneer ze een vraag  aan de leerkracht willen stellen, moeten ze hiervoor een wasknijper 
inleveren. De wasknijpers zijn uitsluitend bedoeld voor vragen die buiten het 
begeleidingsmoment vallen. Op deze wijze zullen de kinderen creatief op zoek moeten gaan 
naar antwoorden op hun vragen en alleen een vraag stellen wanneer ze op een andere 
manier  geen antwoord kunnen vinden.  

• Leerlingen wordt aangemoedigd zelf controle te hebben over hun leerproces, door gebruik 
te maken van het  zelfevaluatieformulier. Zie bijlage. Wordt ingezet in groep 6-8 aan het 
einde van een plannerperiode.   

• Verrijkingswerk kan snel ‘vrijwillig’ aanvoelen voor leerlingen, met name in groep 6-7-8. 
Het kan gebeuren dat kinderen het niet serieus nemen, andere dingen gaan doen of anderen 
gaan storen. Daarom wordt voor de bovenbouw een leercontract ingezet. Zie bijlage.  

 
Groep 3-8: 
Talig begrip (taal – begrijpend lezen – spelling): 

• Vanuit schoolbeleid:  
o hoog- en meerbegaafde kinderen werken in vrijgekomen tijd niet aan hun eventuele 

zwakkere vakken. Ze werken aan hetzelfde vak als de klas, alleen met andere 
lesstof.  

 
Wanneer? 

• Tweemaal op rij voor CITO BL een I-score 
• Voor methodetoetsen begrijpend lezen + taal laatste zes toetsen minimaal 80% beheersing. 

 
Compacting 

• SP: Wanneer een meer- of hoogbegaafde leerling een onderdeel beheerst (instapdictee), 
hoeft de leerling niet mee te doen met de instructie en/ of het maken van oefenstof. 
Wanneer werkelijk iets nieuws behandeld wordt, worden de leerlingen er bij geroepen.  

• SP: Wanneer een meer- of hoogbegaafde leerling een blok beheerst … 
o … maakt de leerling alleen de benodigde opgaven in het spellingwerkboek 

(inschatting leerkracht en – in bovenbouw - volgens de pictogrammen die drie-
stippen aangeven). 

• Taal: Wanneer de verwachting is dat een meer- of hoogbegaafde leerling onderdelen 
beheerst,  

o … mag de leerling alleen de benodigde opgaven in het taalwerk- en hoofdboek 
maken (inschatting leerkracht, met behulp van pictogrammen drie-stippen).  

• Begrijpend lezen: geen compacting: leerling doet mee met GRIP- en transferlessen.  
  

Verrijking en verdieping in de school 

• Wanneer? 
In overleg met IB.  
 

• Na het maken van de compacte basisstof voor spelling + taal (zie stap hierboven), werken 
hoog- en meerbegaafde leerlingen met de volgende materialen:  

o Drie-ster-route Lijn 3 (groep 3) 
o Denken over Taal (groep 4 t/m 8). Let op: in groep 5 wordt les 2 overgeslagen. 
o Taalkaarten Taal in Beeld (groep 4 t/m 6) 
o Taaltoppers (groep 7 en 8) 

Dit betekent een verbreding en verrijking  van de basisstof in de klas.  
Het is belangrijk dat deze stof samenhang en een doorgaande lijn vertoont.  

• Het is voor de leerlingen duidelijk wat zij mogen doen. Op de plusweektaak (deze leerlingen 
krijgen in de klas sowieso al een plusweektaak) wordt verwezen naar de planner (zie blz. 20 
voor voorbeeld). De leerlingen zullen een dergelijke planner per blokperiode 
(zomervakantie – kerstvakantie, kerstvakantie tot voorjaarsvakantie en voorjaarsvakantie-
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zomervakantie) krijgen waarop concreet omschreven staan wat ze op maandag, dinsdag, 
woensdag … doen. 

• Op één vast moment in de week heeft de leerkracht of onderwijsassistent tijd om de 
verrijkingsstof met de meer- en hoogbegaafde leerlingen door te nemen. Eventueel wordt 
tijdens deze momenten ook al kort stilgestaan van het werk van de week erop. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd op oplossingsvaardigheden en niet op: antwoorden geven; op weg 
helpen… . Buiten dit vaste moment in de week, hebben de leerlingen twee wasknijpers. 
Wanneer ze een vraag aan de leerkracht willen stellen, moeten ze hiervoor een wasknijper 
inleveren. De wasknijpers zijn uitsluitend bedoeld voor vragen die buiten het 
begeleidingsmoment vallen. Op deze wijze zullen de kinderen creatief op zoek moeten gaan 
naar antwoorden op hun vragen en alleen een vraag stellen wanneer ze op een andere 
manier geen antwoord kunnen vinden.  

• Leerlingen wordt aangemoedigd zelf controle te hebben over hun leerproces, door gebruik 
te maken van het  zelfevaluatieformulier. Zie bijlage. Wordt ingezet in groep 6-8 aan het 
einde van een plannerperiode.   

• Verrijkingswerk kan snel ‘vrijwillig’ aanvoelen voor leerlingen, met name in groep 6-7-8. 
Het kan gebeuren dat kinderen het niet serieus nemen, andere dingen gaan doen of anderen 
gaan storen. Daarom wordt voor de bovenbouw een leercontract ingezet. Zie bijlage. 

 
Groep 3-8: 
Technisch Lezen: 

• Vanuit schoolbeleid:  
o hoog- en meerbegaafde kinderen werken in vrijgekomen tijd niet aan hun zwakkere 

vakken. Ze werken aan hetzelfde vak als de klas, alleen met andere lesstof.  
o leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, lezen (net als andere leerlingen uit de 

groep) elke ochtend van 8.30 – 8.45u. 
 
Wanneer? 

• Tweemaal op rij een volledig jaar leesniveau hoger (bijv. kind zit in M6 en leest M7 en 
wanneer het kind in E6 zit leest het op E7). Twee beheersingsniveau hoger dus dan 
verwacht mag worden en dát tweemaal op rij.  

 
Compacting 

• niet van toepassing.  
 

Verrijking en verdieping in de school 

• Hoog- en meerbegaafde leerlingen lezen … 
o Karakter (onze technische leesmethode), PLUS-route. 

Dit betekent een verbreding en verrijking  van de basisstof in de klas.  
 

• Het is voor de leerlingen duidelijk wat zij mogen doen. Op de plusweektaak (deze leerlingen 
krijgen in de klas sowieso al een plusweektaak) wordt verwezen naar de planner (zie blz. 20 
voor voorbeeld). De leerlingen zullen een dergelijke planner per blokperiode 
(zomervakantie – kerstvakantie, kerstvakantie tot voorjaarsvakantie en voorjaarsvakantie-
zomervakantie) krijgen waarop concreet omschreven staan wat ze op maandag, dinsdag, 
woensdag … doen. 

• De Plusleesboeken bevatten interessante wereldoriënterende teksten over zeer 
uiteenlopende onderwerpen. Hierbij maken de leerlingen opdrachten in hun Pluswerkboek. 
De opdrachten zijn gericht op leesbegrip. Om de vragen goed te kunnen beantwoorden 
moeten leerlingen de teksten volledig doorgronden. De Plusleesboeken werken volgens 
hetzelfde principe als de ‘basis-leesboeken’ die de overige leerlingen in de klas gebruiken. 
Zo kunnen de leerlingen samen op blijven werken.  
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Groep 1-2: 
Compacting 

• In de kleutergroepen wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem Parnassys Leerljinen Jonge 
Kind. In groep 1 wordt aan leerlingen doorgaans lesstof fase 1a tot en met 2b aangeboden. 
In groep 2 volgt lesstofaanbod binnen fase 2a, 2b en soms ook 2c. 

• Het werken met de Parnassys Leerlijnen stelt de leerkrachten in staat om leerlingen met 
een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
kunnen op vereenvoudigde wijze een fase hoger ingedeeld worden.  (Bijv. 1b i.p.v. 1a, of 2c 
i.p.v. 2b.) 

 
Verrijking en verdieping 

• Wanneer? 
In overleg met IB.  
 

• De meeste ontwikkelingsmaterialen richten zich op de drie lagere denkorde-niveaus: 
onthouden, begrijpen en toepassen. Door ook de hogere denk-orde-niveaus te vragen van 
leerlingen, analyseren, evalueren en creëren, worden de bestaande 
ontwikkelingsmaterialen op een uitdagende manier gebruikt. Er is veel materiaal 
voorhanden in de kleuterklassen. Teveel om hieronder te omschrijven. Kort samengevat: 

o Schatkist 
o DORR 
o Overig spel- en ontwikkelmateriaal  
o Knappe Kleuters (methode)  
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  Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid extern: CNS Putten  
 
 

 
Wanneer blijkt dat vormen van compacting, verrijking en verdieping op school (zie hoofdstuk 7) 
onvoldoende uitdaging bieden voor het kind en wanneer er sprake is van een voldoening aan een 
aantal criteria, kan er gekozen worden voor deelname aan een bovenschoolse plusklas.  
 
Binnen CNS Putten zijn er in het schooljaar 2017-2018 twee plusklassen waar kinderen (mits er 
plaats is) aan kunnen deelnemen. Eén plusklas voor leerlingen uit groep 3-4-5 (één dagdeel per 
week) en één plusklas voor leerlingen uit groep 6-7-8 (één dag per week). Locatie: Bij de Bron, 
leerkracht: Ineke Laven. Naam: De Verrekijker.  
 
Voorstel van deelname aan plusklas geschiedt pas na overleg tussen leerkracht(en), ouders en IB. 
Vervolgens vindt aanmelding bij bovenschoolse commissie toelating plaats. Tevens is onderzoek 
naar intelligentie aan de orde, evenals het schrijven van motivatiebrieven (door ouders, leerling 
zelf en leerkracht). Na overleg in de bovenschoolse commissie volgt besluit (wel of niet toelaten). 
Na toelating volgt pas deelname bovenschoolse plusklas. (Aanmelding betekent dus niet per 
definitie toelating.)  
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Planner 1 
 
Naam leerling: ______________________ 

 
 

 
PERIODE: ZOMERVAKANTIE TOT KERSTVAKANTIE 

 
DIT DOE IK NA HET MAKEN VAN DE BASISSTOF IN DE KLAS 

 

 
REKENEN 
  

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag KIEN   Weektaak 

Dinsdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak 

Woensdag KIEN  Weektaak 

Donderdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak  

Vrijdag Cat and mouse Gogetter 1 2 3 Na drie weken hetzelfde spel gespeeld te hebben op 
vrijdag, ga je naar het volgende spel van het lijstje 
links.  Je zet na elke week een kruisje in het hokje van 
die week. Als het spel bezet is, kies je eerst een ander 
spel om drie weken mee te gaan werken.  

Safari Hide and Seek 1 2 3 

Quadrillion 1 2 3 

Nikitin 8 1 2 3 

 
TAAL - SPELLING 

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag Denken over Taal    Weektaak 

Dinsdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Weektaak 

Woensdag Denken over Taal  Weektaak  

Donderdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Je mag vast beginnen met de lesbrief van vrijdag. 

Vrijdag Je maakt de volgende lesbrief van Verkijkers  Weektaak of lezen   
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Planner  2 
 
Naam leerling: ______________________ 

 
 

 
PERIODE: KERSTVAKANTIE TOT VOORJAARSVAKANTIE 

 
DIT DOE IK NA HET MAKEN VAN DE BASISSTOF IN DE KLAS 

 

 
REKENEN 
  

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag KIEN   Weektaak 

Dinsdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak 

Woensdag KIEN  Weektaak 

Donderdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak  

Vrijdag Nikitin 10 1 2 3 Na drie weken hetzelfde spel gespeeld te hebben op 
vrijdag, ga je naar het volgende spel van het lijstje 
links.  Je zet na elke week een kruisje in het hokje van 
die week. Als het spel bezet is, kies je eerst een ander 
spel om drie weken mee te gaan werken.  

Khet 1 2 3 

Tridio-C 1 2 3 

Het verboden eiland 1 2 3 

 
TAAL - SPELLING 

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag Denken over Taal    Weektaak 

Dinsdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Weektaak 

Woensdag Denken over Taal  Weektaak  

Donderdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Je mag vast beginnen met de lesbrief van vrijdag. 

Vrijdag Je maakt de volgende lesbrief van Verkijkers  Weektaak of lezen   
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Planner 3 
 
Naam leerling: ______________________ 

 
 

 
PERIODE: VOORJAARSVAKANTIE TOT ZOMERVAKANTIE 

 
DIT DOE IK NA HET MAKEN VAN DE BASISSTOF IN DE KLAS 

 

 
REKENEN 
  

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag KIEN   Weektaak 

Dinsdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak 

Woensdag KIEN  Weektaak 

Donderdag Rekentijgers of Rekentoppers Weektaak  

Vrijdag Nikitin 9 Creativo 1 2 3 Na drie weken hetzelfde spel gespeeld te hebben op 
vrijdag, ga je naar het volgende spel van het lijstje 
links.  Je zet na elke week een kruisje in het hokje van 
die week. Als het spel bezet is, kies je eerst een ander 
spel om drie weken mee te gaan werken.  

Triplet 1 2 3 

Anti-Virus 1 2 3 

IQ Candy 1 2 3 

 
TAAL - SPELLING 

Dag Wat? (steeds de volgende les hiervan) Klaar? 

Maandag Denken over Taal    Weektaak 

Dinsdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Weektaak 

Woensdag Denken over Taal  Weektaak  

Donderdag Taalkaarten Taal in beeld of Taaltoppers Je mag vast beginnen met de lesbrief van vrijdag. 

Vrijdag Je maakt de volgende lesbrief van Verkijkers  Weektaak of lezen   

 



Zelfevaluatieformulier  
 
Naam leerling: ______________________ 
 

 
Datum  
 

 

 
Les/ onderwerp  
  

 
 
 
 
 
 

 
Dit heb ik gedaan 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dit heb ik geleerd 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dit vond ik moeilijk 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dit wil ik nog leren 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ik zou dat misschien kunnen leren door  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ik geef mijzelf voor deze les dit cijfer: 
 

 
 
 
 
 
 

want: 
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Leercontract 
 
Naam leerling: ______________________ 
 

 
Voor vak / onderdeel maak ik van elke taak/opdracht/som 20%/ de derde rij.    
  
Wanneer ik daarmee klaar ben, werk ik aan verrijkingswerk. 
 

 
Mijn verrijkingswerk is  
 

 
Zie planner per blok 
 

 
Voorwaarden om aan verrijkingswerk te werken: 

• Ik maak een taak af, voor ik aan een andere taak begin 

• Ik blijf werken aan hetzelfde schoolvak zolang de rest van de groep daarmee bezig is.  
Ik ga dus geen spellingopdracht doen, wanneer de rest van de klas bezig is met rekenen. 

• Wanneer ik klaar ben met mijn pluswerk voor die dag, ga ik werken aan mijn weektaak.  

• Ik praat niet tegen de juf of meester wanneer die aan het lesgeven is.  

• Wanneer ik hulp nodig heb en de juf of meester  geen tijd heeft, vraag ik hulp aan een 
andere leerling met een leercontract. Als niemand mij kan helpen, blijf ik het proberen of 
doe ik even iets anders tot de juf/ meester wel tijd heeft.  

• Ik schep niet op over het feit dat ik verrijkingswerk maak. 

• Ik trek geen aandacht en stoor anderen niet. Wanneer ik van mijn plaats ga (en 
bijvoorbeeld ergens anders ga werken), doe ik dit zachtjes en onopvallend. 

• Als ik buiten de klas werk, blijf ik aan mijn taak werken. 
 
Ik ga akkoord met deze voorwaarden. Ik weet dat als ik me niet aan deze afspraken houd, ik de 
kans verspeel om verrijkingswerk te maken tot nader orde. 
 

Handtekening van leerling 
 
 
 
 
 

Handtekening van juf/ meester 

 
 


