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Samenvatting beleidsplan begaafdheid schooljaar 2020-2021
1.

Signalering adhv protocol DHH
a. groep 1/2:
i.
observatie door de leerkracht
ii.
informatie van voorgaande instanties
iii.
startgesprek met ouders
iv.
observatiesysteem waarin verschillende ontwikkelingsgebieden een
belangrijke rol spelen
v.
Quickscan DHH ( binnen 6 weken na instroom groep 1)
vi.
Ouder- over- kindformulier
b. groep 3 t/m 8:
i.
observatie door de leerkracht
ii.
ouder-over-kindformulier
iii.
informatie uit het leerlingdossier
iv.
toetsuitslag CITO LOVS (functioneringsniveau)
v.
Quickscan groep 1 / 3 / (4) / 5
vi.
uitgebreid onderzoek DHH
vii.
signalen van onderpresteren
viii.
factoren als creativiteit, doorzettingsvermogen en intelligentie.

2. Module signalering DHH (starten als uit de quickscan naar voren komt om verder te gaan)
a. Bestaat uit:
i.
Algemene indruk leerkracht
ii.
algemene indruk ouders
iii.
signaleringslijst leerkracht
iv.
signaleringslijst ouders
v.
huidige didactische gegevens
vi.
overige bronnen
→ doelstelling: opsporen van leerlingen die in aanmerking komen voor verder
onderzoek
3. Diagnostiek:
a. Gesprek ouders (toestemming om de module diagnostiek te doorlopen)
→ doelstelling:
- meer duidelijkheid over de mogelijke begaafdheid van de leerling te krijgen
- gegevens verzamelen voor het opstellen van een plan van aanpak
- richtlijnen te ontvangen voor het vervolgtraject
b. Bestaat uit:
i.
huidige didactische gegevens
ii.
oudervragenlijst
iii.
leerkrachtvragenlijst
iv.
functioneringsniveau CITO toetsen
v.
leerlinggesprek (groep 1-4) of leerlingvragenlijst (vanaf groep 5)
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vi.
overige bronnen
c. School maakt niet gebruik van de optie doortoetsen. De functioneringsniveau van
de toetsen geven ons een beeld waar een leerling staat.
i.
optie: Barekatoets (rekenen) of PI-dictee (spelling)
4. Bespreken gegevens:
a. Uitslag van de module diagnostiek wordt besproken met de werkgroep meer- en
hoogbegaafdheid en interne begeleider.
b. Gesprek met ouders over uitslag en de onderwijsbehoeften van de leerling.
5. In de volgende gevallen kan extern onderzoek noodzakelijk zijn:
a. er is geen eenduidige conclusie mogelijk op grond van de gegevens
b. er zijn tegenstrijdige gegevens
c. de leerkracht is nog steeds handelingsverlegen
d. bij het vermoeden van onderpresteren, leerstoornissen of gedragsproblematiek.
6. Begeleidingsmogelijkheden:
a. groep 1-2:
i.
doorschuiven van de leerling naar een ander niveau
ii.
speciaal voor jou werk: uitgezocht op het niveau van de leerling
iii.
verrijken ontwikkelingsmateriaal: moeilijkere handelingen bedacht door
de leerkracht toepassen op het ontwikkelingsmateriaal.
b. groep 3 t/m 8:
i.
compacting: aansluiten bij de leereigenschappen van begaafde leerlingen
adhv de compacting richtlijnen van het DHH / Snappet protocol
Klaverweide.
1. vooraf afnemen van toetsen om te bekijken welke stof de
leerlingen al beheersen.
ii.
verrijking: onderwijsaanbod van de leerling wordt aangepast
1. groep 3: verrijkingswerk is te vinden in het speciaal voor jou bakje
en waar nodig wordt geschrapt in de weektaak.
2. groep 4 t/m 8: verrijkingswerk wordt aangeboden in de vorm van
een plusplanner
c. talentbegeleiding: begeleiding voor de begaafde leerlingen waarbij de
persoonskenmerken minder optimaal ontwikkeld zijn (executieve functies).
i.
groep 1-2:
1. Levelspel
2. Kleuteruniversiteit
3. ontwikkelen van een groeimindset.
ii.
groep 3 t/m 8:
1. Levelwerk
2. spellen om de executieve functies te trainen
iii.
Evaluatie met de leerling vindt 2 x per jaar plaats tijdens het
evaluatiemoment met de talentbegeleider ( na medio- en eindmeting)
d. vervroegde doorstroming:
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i.

adviesprocedure vervroegde doorstroming wordt doorlopen bij een
positief advies van het DHH (leerkracht en ib).
1. groep 1-2: er moet een didactische voorsprong zijn van minimaal
7-12 maanden op alle zes de ontwikkelingsgebieden.
2. groep 3-8: er moet sprake zijn van een didactische voorsprong van
minimaal 7-12 maanden op de onderdelen spelling, begrijpend
lezen en rekenen.
3. sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengen:
a. observatie van de leerkracht
b. ZIEN (leerlingvolgsysteem om het sociaal-emotioneel
functioneren in kaart te brengen)
→ IB bepaalt in overleg met de leerkracht het standpunt van de school;
→ directeur heeft uiteindelijk de beslissende stem bij het advies van de school.
ii.
Opstellen plan van aanpak
1. eerste leerlijn: terug te vinden in het groepsplan.
2. tweede leerlijn: apart plan van aanpak opstellen met
uitstroombestemming.
→ evalueren om de 6 a 8 weken.
Begrippenlijst:
DHH

Digitaal handelingsprotocol begaafdheid

LOVS

Leerlingvolgsysteem

ib’er

interne begeleider

quickscan

Via het invullen van de quickscan kunnen leerkrachten snel een overzicht krijgen voor
welke leerlingen in hun groep het zinvol is om verder onderzoek te doen via het DHH.

signalering

Deze module is bedoeld om bij leerlingen waarbij een voorzichtig signaal is van mogelijke
begaafdheid, te kijken of er voldoende aanleiding is om door te gaan naar de module
diagnostiek.

diagnostiek

Deze module vertegenwoordigt de fase van (interne) diagnostiek. Aan de hand van de
door u verzamelde diagnostische gegevens kunt u vaststellen of de leerling zeer
waarschijnlijk tot de doelgroep behoort en of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of
de begeleiding van de leerling wenselijk zijn.

eerste leerlijn

Vorm van compacting en verrijking voor:
• Intelligente of begaafde leerlingen zonder een brede en grote didactische voorsprong;
• Leerlingen die zeer goed presteren op slechts één vakgebied. Zij krijgen alleen op dit
specifieke vakgebied de leerstof aangeboden volgens de eerste leerlijn;
• Hoog intelligente of hoogbegaafde leerlingen met bijkomende problematiek;
In de eerste leerlijn doen leerlingen in principe alle instructies verkort mee en wordt
25-50% van de hoeveelheid herhalings- en oefenstof geschrapt.

tweede leerlijn

Vorm van compacting en verrijking voor:
• Hoog intelligente of hoogbegaafde leerlingen;
• Intelligente of begaafde leerlingen bij wie sprake is van een brede en ruime didactische
voorsprong;
• Na een vervroegde doorstroming komt een leerling in principe in aanmerking voor de
tweede leerlijn.
In de tweede leerlijn doen leerlingen alleen de instructies mee bij nieuwe elementen in de
leerstof en wordt 50-75% van de herhalings- en oefenstof geschrapt.
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1 Inleiding Stichting Openbaar Basis Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Missie
Wij zijn een stichting voor Openbaar Basis Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Onze organisatie
staat voor kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Vanuit de gezamenlijk gedragen kernwaarden
creëren onze onderwijsprofessionals een respectvolle en inspirerende leeromgeving, waarin alle
kinderen worden begeleid in hun ontwikkeling naar volwassenheid. We vinden het
vanzelfsprekend dat dat in onze basisondersteuning plaatsvindt: we stemmen ons
klassenmanagement daar op af.
We realiseren ons dat de ontwikkeling bij (hoog)begaafde leerlingen in balans kan zijn met
betrekking tot hun cognitief functioneren en hun persoonlijkheidskenmerken, maar dat zij ook
zodanig in disbalans kunnen zijn, dat hun ontwikkeling ernstig verstoord kan raken.
Wij vinden dat er bij problemen in de ontwikkeling interventies aan de bron in de
basisondersteuning gepleegd moeten worden en niet aan in de tijd ontstane delta’s.
Ons doel is dat wij in de basisondersteuning op onze scholen ervoor kunnen zorgen dat er zo min
mogelijk uitval is van (hoog)begaafde leerlingen, door op tijd professionele aandacht te besteden
aan hun functioneren, vaardigheden en leefomgeving.
Visie
We gaan voor het voeren van een gezamenlijke kwaliteitsstandaard: het planmatig werken
volgens de principes van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Wij gaan voor
uniformiteit omdat wij als OBODB-scholen samen sterk zijn in de uitvoering van ons koersplan.
Uniformiteit zorgt voor duidelijkheid in kwaliteit (kennis en vaardigheden) voor onszelf en naar
buiten toe. Iedere school hanteert dezelfde kwaliteitsstandaard binnen de OBODB, we geven
hiermee aan tot één groep te behoren, onze scholen kunnen elkaar consulteren omdat ieder
vanuit dezelfde basisprincipes werkt. Iedere school bouwt die basisprincipes uit met hun
schooleigen kwaliteiten.
Wij gaan voor een duurzame kwaliteit voor onze (hoog)begaafde leerlingen. Duurzaamheid
ontstaat wanneer kennis en vaardigheden toekomstbestendig zijn geborgd. De handhaving van
de kwaliteit is dan niet persoonsafhankelijk. Door duurzaam te werken is de kwaliteit in kennis en
vaardigheden door het hele team gedragen waardoor wisselingen binnenshuis geen problemen
veroorzaken en er dwarsverband mogelijkheden binnen teams en tussen scholen onderling
kunnen ontstaan om elkaar bij problemen te ondersteunen. Duurzaamheid geeft een garantie op
kwaliteit in kennis en vaardigheden op de lange termijn, door de jaren heen.
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2 Doelstelling Daltonschool Klaverweide
Wij willen dat elk kind zich naar vermogen kan ontwikkelen en kan opgroeien in een multiculturele
samenleving. Daarbij gaan wij uit van het eigene van een kind, een gevarieerd aanbod in het
lesgeven en de school als veilige werkplaats voor het kind.
Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling bij kinderen.
Naast zorg voor kinderen die minder snel kunnen meekomen, moet er ook specifieke aandacht
zijn voor de begaafde leerlingen.
Om dit streven vorm te geven, heeft onze school de keuze gemaakt om te gaan werken binnen
de kaders van dit beleidsplan.
We vinden het belangrijk om een rijke voedingsbodem in de basis te ontwikkelen: structureel
aandacht voor leren leren (mindset), executieve functies, metacognitieve vaardigheden en
persoonlijke ontwikkeling. De visie op onze leerlingen en hun doelen geldt voor ál onze leerlingen.
We willen heel bewust gaan werken aan de ontwikkeling van ons talentonderwijs.
Daltonschool Klaverweide wil het volgende bereiken:
1. Onze leerlingen gaan met plezier naar school toe.
Dit betekent niet dat ze alles leuk vinden, maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van
school en hun plek daarin.
2. De leerlingen zijn productief.
Onze leerlingen presteren op een niveau dat aansluit op of iets boven hun cognitieve en
sociaal-emotionele capaciteiten. Ze zijn zich bewust van hun talenten en worden uitgedaagd die
in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan.
3. De leerlingen halen de gestelde kerndoelen.
Onze begaafde leerlingen behalen in ons Leerling Volg Systeem een niveau I of hoger bij de
2-jaarlijkse Cito-toetsing van de stof die in de kerndoelen omschreven staat.
4. We maken gebruik van plusdoelen.
De Plusdoelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. Deze vaardigheden zijn voor onze
hele populatie van belang. De belangrijkste vaardigheden zijn: het ontwikkelen van een gezonde
mindset en jezelf motiveren, omgaan met frustraties, zelfstandig werken, samenwerken,
geheugen: leren automatiseren, het oplossen van opgespoorde hiaten.
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3 Doelgroep
3.1 Omschrijving doelgroep
Omschrijving doelgroep binnen het begaafdheid onderwijs (algemeen)
● Intelligente leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor kinderen
met een intelligentie op een hoog niveau (IQ 120-129).
De persoonskenmerken bij het kind zijn minder optimaal ontwikkeld, waardoor er bij deze
leerlingen problemen kunnen zijn in het functioneren. Bij deze leerlingen zijn naast
aanpassingen in het leerstofaanbod pedagogische aandachtspunten in de begeleiding aan
de orde.
● Begaafde leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor kinderen
met een intelligentie op een hoog niveau (IQ 120-129).
Bij deze leerlingen zijn er geen specifieke problemen in het functioneren en zijn in principe alleen
didactische aanpassingen noodzakelijk.
● Hoog intelligente leerlingen: beschikken over de leereigenschappen, die kenmerkend zijn
voor kinderen met een intelligentie vanaf een zeer hoog niveau (IQ >130).
De persoonskenmerken bij het kind zijn minder optimaal ontwikkeld, waardoor er bij deze
leerlingen problemen kunnen zijn in het functioneren. Bij deze leerlingen zijn naast
aanpassingen in het leerstofaanbod pedagogische aandachtspunten in de begeleiding aan
de orde.
● Hoogbegaafde leerlingen: beschikken over de leereigenschappen kenmerkend voor
kinderen met een intelligentie vanaf een zeer hoog niveau (IQ >130).
Bij deze leerlingen zijn er geen specifieke problemen in het functioneren en zijn in principe alleen
didactische aanpassingen noodzakelijk.
Uitzonderingen:
● Bij leerlingen die uitblinken op één specifiek vakgebied en waarvan uit onderzoek
gebleken is dat ze niet behoren tot de doelgroep, kunnen onderdelen van dit beleidsplan
worden ingezet.
● Bij leerlingen met bijkomende problematiek (zoals een gediagnosticeerde leer- en of
gedragsstoornis) wordt individueel bekeken welke maatregelen wenselijk zijn.
Onze school richt zich met dit beleidsplan op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast
leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt.
Onze doelgroep wordt in dit beleidsplan samengevat met de term begaafde leerlingen, waar dit
relevant is zullen de afzonderlijke begrippen worden gebruikt.
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Bron: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen- S. Drent & E. van Gerven

3.2 Zorgniveaus binnen passend onderwijs
Basisondersteuning
● Binnen de groep
● In groepsplan
Wat valt onder de basisondersteuning?
● Didactische aanpak eerste leerlijn
● Pedagogische aanpak eerste en (tweede leerlijn) die valt binnen groepsplan
Talentbegeleiding
● Gedeeltelijk buiten de groep
● Via plan van aanpak
Wat valt onder de talentbegeleiding?
● Didactische aanpak eerste en (tweede) leerlijn
o Tweede leerlijn is in ontwikkeling binnen Daltonschool Klaverweide.
● Pedagogische aanpak eerste en tweede leerlijn met extra ondersteuning buiten de groep
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4 Signalering van talentvolle leerlingen
We vinden het belangrijk dat onze school ook bij onze getalenteerde leerlingen systematisch
zoekt naar mogelijke verklaringen voor stagnatie, zodat ons onderwijs daarop kan worden
aangepast. Om de signalering en diagnostiek te stroomlijnen wordt gewerkt met het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit protocol beschrijft de stappen van
informatieverwerving ten behoeve van signalering en diagnostiek, verzorgt de interpretatie van
gegevens en genereert een identificatieverslag over de leerling.
Signalering is de eerste stap in het proces van leerlingbegeleiding. De leerkracht heeft over het
algemeen de meest centrale rol in het signaleringsproces.
Het is belangrijk om informatie van ouders te verwerven. Een begaafde leerling kan thuis ander
gedrag laten zien dan op school. Het is daarom van belang dat de leerkracht in gesprek blijft met
de ouders. Wij vinden het belangrijk om begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren, de
nadruk van de signalering ligt dan ook bij groep 1-2.
Signalering vindt op de volgende manier plaats:
● Groep 1 en 2:
○ Observaties door de leerkracht;
○ Informatie uit de overdracht met de GGD, het consultatiebureau, de
peuterspeelzaal of de opvang;
○ Het inschrijfformulier en een gesprek met de ouders van nieuwe leerlingen;
○ Het registratiesysteem van de groepen 1 en 2 waarbij de ontwikkelingsgebieden
(cognitieve ontwikkeling, de werkhouding en de sociaal- emotionele
ontwikkeling) een belangrijke rol spelen.
○ De Quickscan van het DHH, binnen 6 weken na instroom in groep 1
○ Ouder-over-kind formulier
●

Groep 3 t/m 8:
○ Observaties door de leerkracht; werkhouding
○ Ouder-over-kind formulier;
○ Informatie vanuit het leerlingendossier;
○ Het onderwijskundig rapport en een gesprek met de ouders van nieuwe leerlingen
over de ontwikkeling;
○ Toetsuitslagen CITO LOVS.
○ De Quickscan van het DHH, na de mediometing in groep 3 en van groep 5;
○ Verder onderzoek met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid;
○ Signalen van onderpresteren
○ Factoren als creativiteit, doorzettingsvermogen en intelligentie spelen een
belangrijke rol.
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4.1 Quickscan
De groepsleerkrachten van 1-2-3-5 signaleren via het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH). De afname van de QuickScan in groep 0 en 1 gebeurt binnen 6 weken
na binnenkomst. De afname van de Quickscan in groep 3 en 5 is na de medio toetsing. De
afnames staan aangegeven op de toetskalenders.
De eerste stap is het invullen van de Quickscan voor de hele groep. De Quickscan geeft aan of er
bij een leerling indicatoren zijn die behoefte aan onderzoek aannemelijk maken.
De leerkracht bespreekt de Quickscan gegevens met de IB-er na de LVS-meting. Wanneer het
aantal indicatoren beperkt is, zal de leerkracht eerst de module signalering moeten invullen. Als er
veel indicatoren zijn in de Quickscan slaat het DHH de signalering over en gaat gelijk door naar de
module diagnostiek. Bij onvoldoende indicatoren stopt het proces in het DHH.
Leerkrachten, IB en/of hb-werkgroep beslissen over uitzonderingen.
4.2 Signalering
De module signalering wordt gestart als de Quickscan dit als advies geeft, rechtstreeks bij
eenzijdig signaal van mogelijk begaafdheid of bij ontwikkelingsvoorsprong en goede didactische
resultaten.
Ouders krijgen een standaard mail, waarin wordt aangegeven dat de module signalering wordt
opgestart. Tevens wordt aangegeven welke gegevens van ouders nodig zijn en welke
terugkoppeling er plaatsvindt na afloop van de signalering.
De module signalering bestaat uit de volgende onderdelen:
● Algemene indruk leerkracht
● Algemene indruk ouders
● Signaleringslijst leerkracht
● Signaleringslijst ouders
● Huidige didactische gegevens
● Overige bronnen
Doelstelling van de module signalering is het opsporen van leerlingen die in aanmerking komen
voor verder onderzoek.
4.3 Diagnostiek
Voordat de leerling wordt ingevoerd in de module Diagnostiek van het DHH vindt er altijd eerst
een gesprek plaats met ouders. Ouders moeten toestemming geven om de module diagnostiek te
doorlopen. Het doel van de module diagnostiek is om meer duidelijkheid over de mogelijke
begaafdheid van de leerling te krijgen, gegevens verzamelen voor het opstellen van een plan van
aanpak en richtlijnen te ontvangen voor het vervolgtraject.
Het DHH is geen diagnostische test, dus er is geen sprake van een diagnose. Het protocol geeft
aan of begaafdheid waarschijnlijk is en is vooral gericht op het geven van richtlijnen voor
begeleiding van leerlingen, zowel op didactisch als pedagogisch gebied.
De module diagnostiek bestaat uit de volgende onderdelen:
● Huidige didactische gegevens
● Oudervragenlijst
● Leerkrachtvragenlijst
● Functioneringsniveau CITO toetsen
● Leerlinggesprek (groep 1-4) of leerlingvragenlijst (vanaf groep 5)
● Overige bronnen
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Van de optie om leerlingen door te toetsen maken wij geen gebruik: de functioneringsniveaus bij
de Citotoetsen kunnen een beeld geven als de voorsprong niet groter is dan anderhalf jaar.
Eventueel kan online de Profieltoets rekenen (Bareka) en voor spelling het PI-dictee afgenomen
worden bij twijfel over hoe te compacten.
Na de diagnostiek kan de leerkracht een rapportage van de diagnostiek openen. Deze dient
voorzien te worden van een korte opmerking en vervolgens moet de conclusie definitief gemaakt
worden. Na de afname worden de rapportages door de leerkracht eerst besproken met de
hb-werkgroep en IB. In dit gesprek wordt besloten welk aanbod het beste aansluit bij de
behoeften van het kind. Dit besluit wordt vervolgens met ouders besproken door de leerkracht
en IB (indien nodig). Het totaaloverzicht uit de rapportage kan in groep 3 en 5 vergeleken worden
met die van de laatste afname. In Parnassys wordt de conclusie van het DHH als bijlage in het
dossier van de leerling geplaatst.
Hieronder een overzicht van de inzet van de instrumenten van het DHH:
Groep

Instrument

Vervolgtraject

Groep 1

Quickscan of signalering
DHH

Signalering of diagnostiek DHH

Groep 2

Signalering DHH

Diagnostiek DHH

Groep 3

Quickscan of signalering
DHH

Signalering of diagnostiek DHH

Groep 4

Signalering DHH

Diagnostiek DHH

Groep 5

Quickscan of signalering
DHH

Signalering of diagnostiek DHH

Groep 6

Signaal

Diagnostiek DHH

Groep 7

Signaal

Diagnostiek DHH

Groep 8

Signaal

Diagnostiek DHH

4.4 Extern onderzoek
In de volgende gevallen kan extern onderzoek wenselijk zijn:
● er is geen eenduidige conclusie mogelijk op grond van de gegevens
● er zijn tegenstrijdige gegevens
● de leerkracht is nog steeds handelingsverlegen
● bij het vermoeden van onderpresteren, leerstoornissen of gedragsproblematiek
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Procedure aanvraag extern onderzoek
Wanneer het niet mogelijk is om het onderzoek door de school te laten plaatsvinden, dan wordt
ouders het advies gegeven om extern onderzoek te laten doen. Hierbij verwijzen wij ouders naar
Onderwijsadvies. De school zal in dat geval de uitkomsten van het externe onderzoek serieus
nemen en haar handelen afstemmen op de uitkomsten van het onderzoek. Adviezen van externe
deskundigen worden opgevolgd, voor zover ze niet in strijd zijn met het door de school gevoerde
beleid.
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5 Leerlingbegeleiding
In dit deel van het beleidsplan wordt aangegeven welke begeleidingsmogelijkheden er op onze
school zijn voor begaafde leerlingen.
5.1 Begeleiding groep 1-2
We hanteren de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen bij de beschrijvende richtlijnen voor
compacting in groep 1-2 van het DHH. Zie voor de richtlijnen bijlage 1.
De belangrijkste punten zijn:
● Er wordt met opdrachten en werkjes aangesloten bij het niveau van de leerling;
● Er worden grotere leerstappen genomen bij het aanbieden van opdrachten en materialen;
● Opdrachten met een gelijke inhoud en/of doelstelling worden zoveel mogelijk vermeden;
● Per project of thema wordt bekeken welke opdrachten zinvol zijn voor slimme kleuters;
Breed verrijkingsaanbod in groep 1-2
Vanaf het moment dat duidelijk is dat de leerling behoefte heeft aan aanpassingen in het
leerstofaanbod, wordt gestart met een breed verrijkingsaanbod.
Uitgangspunten van een breed verrijkingsaanbod:
● De leeractiviteiten van het breed verrijkingsaanbod sluiten aan bij de verschillende
ontwikkelingsgebieden, waardoor een gedifferentieerd aanbod tot stand komt;
● De leeractiviteiten van het breed verrijkingsaanbod sluiten aan bij de diverse werkvormen
die gehanteerd worden (kringgesprek, werken met ontwikkelingsmateriaal, hoekenwerk,
werken aan projecten of thema’s);
● De leeractiviteiten sluiten aan bij de manier van leren die past bij kinderen in deze
leeftijdsfase (voorbeelden spelend leren, handelingsgericht leren, ontdekkingsgericht
leren);
Aan de hand van bovenstaande richtlijnen wordt door de leerkrachten van groep 1-2 een breed
verrijkingsaanbod samengesteld waarin de diverse verrijkingsmogelijkheden worden opgenomen.
In de groepen 1/2 zijn verschillende verrijkingsmogelijkheden, afhankelijk van de behoeften van de
leerling:
- Muizen/konijnen/egels:
De jongste kleuters (muizen) maken één werkje per week. De middelste kleuters
(konijnen) maken twee werkjes per week. Voor de oudste kleuters (egels) geldt dat zij
eerste helft van het jaar wekelijks twee werkjes maken. Dit wordt na de kerstvakantie
opgehoogd tot drie werkjes per week. Daarnaast werken zij minimaal één keer verplicht
aan hun speciaal voor jou-werk. Naast de differentiatie in het aantal werkjes, is er ook
verschil in het niveau van de werkjes tussen de muizen/konijnen/egels. Om de leerling
extra uitdaging te bieden, is eerder doorschuiven van muis naar konijn of van konijn naar
egel een optie.
- Speciaal voor jou:
Iedere leerling heeft een eigen postbakje. In dit postbakje wordt wekelijks werk gedaan,
dat de leerkracht speciaal voor de leerling heeft geselecteerd. Dit kan iets zijn wat de
leerling extra moet oefenen of de leerkracht kan de leerling hiermee juist extra uitdaging
bieden. Speciaal voor jou werk is vanaf groep 2 een regulier onderdeel van de weektaak.
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-

-

Talentbegeleiding:
De leerlingen kunnen in aanmerking komen voor hb-begeleiding door de
talentbegeleiders. In dat geval krijgen zij iedere week coaching in kleine groepjes. Naar
aanleiding van deze coaching, krijgen de leerlingen uitdagend werk mee voor in de klas.
Dit werk komt voornamelijk uit de uitdagende Levelspelbox die op school aanwezig is en
kan variëren van een Smartgame tot een werkboekje. De groepsleerkracht stimuleert en
ondersteunt de leerling hiermee in de klas waar nodig. De leerkrachten kunnen het proces
volgen via de evaluatie die de talentbegeleider iedere week schrijft.
Ontwikkelingsmaterialen:
Een groot gedeelte van de aanwezige ontwikkelingsmaterialen kan verrijkt worden.
Hierbij kan gedacht worden aan moeilijkere handelingen, het toevoegen van handelingen,
het aanvullen van materialen. Deze manier van verrijken wordt aan de hand van
observaties door de groepsleerkracht aangereikt.

5.2 Compacting groep 3-8
De leerstof voor begaafde leerlingen wordt gecompact, daarmee wordt aangesloten bij de
leereigenschappen van begaafde leerlingen.
Wij kiezen als school voor het structureel compacten van de reguliere leerstof. Dat wil zeggen dat
er aan de hand van compactingsrichtlijnen een selectie wordt gemaakt uit de reguliere leerstof.
Dit wordt gedaan met behulp van het vooraf afnemen van toetsen om te bekijken welke stof de
leerlingen al beheersen. Leerlingen worden ingedeeld in een leerlijn en daarmee ligt vast wat ze
meedoen van de reguliere leerstof.
Het compacten van de reguliere leerstof heeft als doel:
● Leerstof in de reguliere methoden afstemmen op de leerbehoeften van begaafde
leerlingen.
● Voorkomen van demotivatie en onderpresteren.
● Tijd vrijmaken voor het werken aan verrijkingsstof.
Compacting vindt plaats aan de hand van de compactingrichtlijnen van het DHH of via het
Snappet protocol Klaverweide. Zie bijlage 2 voor de richtlijnen van de eerste leerlijn compacting.
Wij compacten op de volgende vakgebieden:
o Aanvankelijk lezen
o Begrijpend lezen
o Taal
o Spelling
o Rekenen
o Eventueel zaakvakken als daar behoefte aan is
De leerkracht is verantwoordelijk voor het compacten van de leerstof.
5.3 Verrijkingsaanbod groep 3-8
Uitgangspunten
● Er wordt in principe niet vooruit gewerkt met de leerstof, tenzij anders is afgesproken in
het plan van aanpak;
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●
●

In de tijd die vrijkomt door compacting wordt verrijkingsstof aangeboden;
Het onderwijsarrangement voor de eerste leerlijn wordt opgenomen in het groepsplan.

Wij kiezen als school voor een structurele invulling van het verrijkingsaanbod door middel van
vaste onderwijsarrangementen. De leerkracht kan bij het onderdeel Suggesties voor verrijking
van het DHH zoeken naar suggesties voor verrijking per groep, per vakgebied en per leerlijn.
Doelstelling verrijkingsaanbod
● Leerling wordt aangesproken op zijn leereigenschappen;
● Aanleren van werk- en leerstrategieën;
● ‘Leren leren’;
● Leerlingen in contact brengen met ontwikkelingsgelijken;
● Stimuleren creatief denken.
Wij kiezen ervoor om leerlingen met een aangepast programma te laten werken met een dag- of
weektaak (afhankelijk van het leerjaar).
Groep 3:
In groep 3 wordt gewerkt met een dag- en weektaak tot de tweede helft van het jaar. Het
verrijkingswerk is te vinden in het speciaal voor jou bakje. De leerkracht bekijkt samen met de
leerling of alle taken van de weektaak haalbaar zijn. Zo niet, dan wordt er geschrapt in de
weektaak.
Groep 4 t/m 8:
In groep 4 t/m 8 werken de leerlingen die Levelwerk krijgen aangeboden met een plusplanner.
Hierop wordt de reguliere leerstof compact aangeboden. In hoeverre het werk compact wordt
aangeboden hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling. Soms wordt voorgetoetst om
inzicht te krijgen in de voortgang en voorkennis van de leerling. In plaats van de reguliere leerstof
staat het Levelwerk op de dag- of weektaak. Leerlingen maken tijdens de begeleiding van het
Levelwerk een planning voor in de klas.
Uitgangspunt hierbij is dat het belangrijk is om het leerproces van de leerling te bewaken bij het
werken aan het verrijkingsaanbod. Leerkracht houdt in de gaten of het verrijkingswerk wordt
gemaakt en evalueert de momenten met de leerling.
Basisorthotheek
De materialen die kunnen worden ingezet voor begaafde leerlingen zijn te vinden in de in de
orthotheek. Zie bijlage 3 en 4 voor een overzicht van het materiaal die op onze school kan worden
ingezet als verrijkingsmateriaal.
Extra verrijkingsmogelijkheden
Binnen Daltonschool Klaverweide worden de begaafde leerlingen begeleid door een
talentbegeleider. De doelgroep van deze begeleiding is beschreven in paragraaf 3.1. De leerlingen
die in aanmerking komen voor de talentbegeleiding zijn de begaafde leerlingen waarbij de
persoonskenmerken minder optimaal ontwikkeld zijn. De leerkrachten hebben op basis van
I-score en minder optimaal ontwikkelde executieve functies de leerlingen geselecteerd. Tijdens de
talentbegeleiding krijgen deze leerlingen tools om de executieve functies verder te ontwikkelen
en wordt er eventueel verrijkingswerk aangeboden.
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Hieronder een beschrijving van de talentbegeleiding:
Groep 1 en 2:
● Levelspel:
Spellen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De boxen kunnen apart of door elkaar
gebruikt worden. De spellen zetten in op een hoger niveau dan dat van de “gemiddelde” kleuter.
Er is bij de spellen een opbouw in moeilijkheidsgraad zodat ze zowel in groep 1 als in groep 2
gebruikt kunnen worden.
● Kleuteruniversiteit:
Digitale, thematische projecten.
● Het ontwikkelen van een groeimindset:
Met behulp van de methode ‘Groei in je groep’.
Één keer per week vindt er gestructureerde begeleiding plaats door een vaste leerkracht in
groepsverband. Per groepje wordt een half uur begeleiding gegeven.
De opzet hiervan is drieledig:
1. terugblik
2. vooruitblik
3. mentale en sociale aspecten bij het “leren leren”.
Groep 3 t/ m 8:
● Levelwerk:
Een leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen. Het gaat om een compacte basislijn en een
aanvullende verrijkingslijn. Het gaat om meer uitdaging binnen de vakken rekenen, taal en
begrijpend lezen. Ook biedt het onderdeel allerlei de mogelijkheid om met eigen gekozen
onderwerpen aan de slag te gaan. Dit in de vorm van werkstukken, foto- of film presentaties.
Levelwerk bestaat uit 7 levels, te gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten 5 blokken en elk blok
loopt van vakantie tot vakantie. In elk blok zitten 3 cellen: een cel taal/lezen, een cel rekenen en
een cel allerlei.
Er is sprake van een duidelijke opbouw en structuur.
Per week wordt er op een vast tijdstip in kleine groepjes begeleiding gegeven.
Er wordt gewerkt met een planner die overeenkomt met de planner die gebruikt wordt in de klas.
Iedere week wordt er nieuw doel gesteld.
De opzet hiervan is drieledig:
1. evaluatie; hoe is het gegaan, wat vond je moeilijk, is het gestelde doel bereikt?
2. vooruitblik; plannen, wat denk je volgende week af te kunnen hebben, wat is het doel
voor aankomende week?
3. het opdoen van ervaringen in het oefenen van leerstrategieën, het leren leren, discipline
en doorzettingsvermogen. Bewustwording van de eigen competenties en welke
executieve functies er nog ontwikkeld moeten worden.
Terugkoppeling naar de groepsleerkracht vindt plaats door middel van een evaluatieformulier. Dit
formulier wordt wekelijks ingevuld en kan door de leerkracht worden ingezien om de voortgang
te volgen.
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Beoordeling verrijkingswerk
Uitgangspunt is dat verrijkingsmateriaal zich minder goed leent om het door de leerling zelf na te
laten kijken, gezien de aard van het materiaal.
De talentbegeleider bespreekt het proces met de leerling en beoordeelt de van tevoren
afgesproken doelen.
Leerdoelen verrijkingswerk
● Leerling wordt aangesproken op zijn leereigenschappen
● Aanleren van werk- en leerstrategieën
● ‘Leren leren’;
● Leerlingen in contact brengen met ontwikkelingsgelijken;
Bij de overgang naar een volgende groep wordt bij de overdracht aangegeven aan welke
verrijkingsstof de leerling gewerkt heeft en hoe ver hij gekomen is met de verschillende
materialen.
De coördinatie van de zorg voor begaafde leerlingen ligt bij de intern begeleider. Wanneer er
inhoudelijke vragen zijn, worden deze met de werkgroep HB besproken en koppelt de intern
begeleider deze terug aan de leerkracht.
Leden van de werkgroep zijn aanspreekpunt voor het invullen van het DHH. Schooljaar 2020-2021
zijn dit Marjolijn Passchier en Jacomien Weenk.
Verslaglegging
De leerlingen vullen wanneer het portfolio wordt meegegeven een evaluatieformulier in. Deze
komt in het portfolio van het kind. De talentbegeleider vult deze in en geeft feedback aan de
leerling. Zie bijlage 5 voor evaluatieformulier van groep 1 t/m 3 en bijlage 6 voor het
evaluatieformulier van groep 4 t/m 8.
Wanneer een leerling werkt volgens de tweede leerlijn wordt dit vastgelegd in een plan van
aanpak. Dit plan van aanpak wordt in Parnassys geplaatst.
5.4 Pedagogische begeleiding
Naast de didactische aanpassingen zijn er begaafde leerlingen die ook behoefte hebben aan
begeleiding van de leerkracht, omdat ze niet optimaal functioneren. Het gaat hier niet om
gediagnosticeerde problematiek (zoals gedragsproblematiek of leerstoornissen), maar om
aandachtspunten die naar voren komen uit de module diagnostiek.
Wanneer er sprake is van gediagnosticeerde problematiek wordt, eventueel in overleg met de
leerkracht een plan van aanpak opgesteld.
Wanneer school handelingsverlegen is, wordt er hulp ingeschakeld van externen.
Bij het vermoeden van begaafdheid en bijkomende problematiek wordt geadviseerd rechtstreeks
naar de module diagnostiek te gaan. Via de vragenlijst die door ouders en leerkracht is ingevuld in
de diagnostiekfase kan bekeken worden op welke onderdelen zich eventueel problemen
voordoen. Mocht er onvoldoende duidelijkheid zijn over de aard van de problematiek, dan kan
extern onderzoek wenselijk zijn.
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Voor de begeleiding van leerlingen kunt u gebruik maken van:
● Handelingssuggesties DHH (module Leerlingbegeleiding)
● Educatieve behoeften DHH (module Leerlingbegeleiding)
● Interne hulpmiddelen (literatuur, tijdschriften)
Mocht er na enige tijd geen verbetering optreden in het functioneren van de leerling, dan is het
wenselijk om een extern deskundige te raadplegen.
Vervroegde doorstroming
De adviesprocedure vervroegde doorstroming wordt doorlopen bij een positief advies van het
DHH. Verder kan het zinvol zijn om de procedure te doorlopen in de volgende gevallen:
De leerling behoort tot de doelgroep van dit protocol, dit komt naar voren uit de fase van
diagnostiek of uit extern onderzoek én de leerling heeft een didactische voorsprong (7-12
maanden) op meerdere leerstofgebieden.
Groep 1-2:
Er moet sprake zijn van een brede ontwikkelingsvoorsprong, dat wil zeggen dat er op alle zes de
ontwikkelingsgebieden bij het doortoetsen sprake moet zijn van een voorsprong van minimaal
7-12 maanden (notabene: bij een voorsprong van meer dan 12 maanden wordt de procedure in alle
gevallen doorlopen).
●

Groep 3-8:
Er moet sprake zijn van een didactische voorsprong van minimaal 7-12 maanden op de onderdelen
spelling, begrijpend lezen en rekenen.
●

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De school hanteert de volgende instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te
brengen:
● Groep 1 t/m 8:
- Observatie leerkracht op sociaal-emotioneel gebied.
- Observatielijsten.
- ZIEN; Leerlingvolgsysteem om het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in
kaart te brengen.
- Extern onderzoek (indien aanwezig).
Voor leerlingen die de adviesprocedure vervroegde doorstroming wordt doorlopen, moet de
volledige diagnostiekfase zijn afgerond, inclusief doortoetsen van de CITO-toetsen.
De leerkracht en de intern begeleider doorlopen samen het adviestraject vervroegde
doorstroming. De intern begeleider bepaalt het standpunt van de school in overleg met de
leerkracht. De directeur heeft uiteindelijk de beslissende stem bij het advies van de school.
Vervolgens vindt een gesprek plaats met de ouders en wordt een definitieve beslissing genomen
omtrent de vervroegde doorstroming.
Wanneer ouders ondanks een positief advies van de school een vervroegde doorstroming niet
wenselijk vinden, dan wordt de leerling in principe ingedeeld in de tweede leerlijn. De aanpak
volgens de tweede leerlijn is een ontwikkelpunt binnen Daltonschool Klaverweide.
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Mocht er sprake zijn van een grote didactische voorsprong en de school acht een vervroegde
doorstroming niet wenselijk, dan kan in overleg met de intern begeleider besloten worden tot
een individueel begeleidingstraject voor de leerling.
Wanneer ouders tegen een negatief advies van school in gaan en in het uiterste geval toch voor
vervroegde doorstroming kiezen, neemt school afstand van de mogelijke gevolgen en zijn ouders
verplicht om een verklaring te ondertekenen.
In principe worden leerlingen die vervroegd zijn doorgestroomd, direct weer ingedeeld in een
leerlijn. Dit zal normaal gesproken een aanbod zijn volgens de tweede leerlijn. Bij twijfel kan in
overleg met de intern begeleider bekeken worden of een leerling start in de eerste of de tweede
leerlijn. Voor de leerling wordt een plan van aanpak opgesteld met uitstroombestemming.
Opstellen plan van aanpak
Nadat de module diagnostiek is afgerond, worden de didactische en pedagogische aanpak
opgenomen in het groepsplan of wordt een plan van aanpak opgesteld.
Het plan van aanpak wordt opgesteld door de intern begeleider in samenspraak met de
leerkracht.
De eerste leerlijn behoort tot de basisondersteuning en dit onderwijsarrangement wordt
opgenomen in het groepsplan. De pedagogische aandachtspunten worden zoveel mogelijk
opgenomen in het groepsplan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het groepsplan formulier dat
door de school wordt gebruikt.
Voor leerlingen die buiten de basisondersteuning vallen wordt een plan van aanpak opgesteld.
Voor leerlingen met een plan van aanpak wordt ook de uitstroombestemming vastgelegd.
Bij leerlingen waar een plan van aanpak is opgesteld wordt om de 6 á 8 weken geëvalueerd
waarbij de leerkracht en intern begeleider aanwezig zijn.
5.5 Onderpresteerders
We spreken van onderpresteren bij begaafde leerlingen, wanneer leerlingen minder presteren
dan op grond van hun cognitieve mogelijkheden verwacht mag worden, zonder dat er sprake is
van bijkomende problematiek zoals gedrags- en of leerproblematiek. Zie bijlage 7 voor een
overzicht van kenmerken van onderpresteren.
Bij leerlingen waarbij vooraf het vermoeden bestaat dat ze onderpresteren wordt de signalering
overgeslagen en wordt direct de module diagnostiek uit het DHH doorlopen.
In het verslag conclusies en grafieken kunt u kijken naar indicaties voor onderpresteren:
● Groot verschil tussen leereigenschappen en persoonskenmerken.
● Didactische voorsprong ondanks matige resultaten op huidig niveau.
● Conclusie bij factor onderpresteren.
Is er na de module diagnostiek nog onvoldoende duidelijkheid over de begaafdheid van de
leerling, dan is extern onderzoek wenselijk.
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De volgende aandachtspunten zijn er voor de begeleiding van onderpresteerders:
● Neem in de begeleiding de ouders mee.
● De focus moet liggen op leervaardigheden.
● Probeer de interesse van de leerling mee te nemen.

6. Evaluatie
6.1 Evaluatie op teamniveau
De overlegstructuren waar zorgleerlingen worden besproken staat beschreven in het zorgplan
van Daltonschool Klaverweide.
6.2 Evaluatie met ouders
Bij hoog-intelligente kinderen vindt er na 6-8 weken een evaluatiegesprek plaats met de ouders
en wordt er aanpassingen gemaakt in het plan van aanpak. De verslaglegging vindt plaats via
Parnassys. Wanneer een plan van aanpak naar tevredenheid loopt en er geen grote aanpassingen
meer nodig zijn, wordt de evaluatie gekoppeld aan de rapportgesprekken. Bij de overige
doelgroepen wordt de voortgang besproken tijdens de geplande rapportgesprekken.
6.3 Evaluatie met leerling
Het is belangrijk om regelmatig te evalueren met de leerling, zodat de leerkracht zicht houdt op
het leerproces van de leerling.
● Groep 1-4:
De leerkracht heeft regelmatig een gesprek met de leerling over de didactische en
pedagogische aanpak. Dit vindt plaats tijdens het evaluatiemoment met de
talentbegeleider (2 x per jaar na medio- en eindmeting).
● Groep 5-8:
De leerkracht heeft regelmatig een gesprek met de leerling over de didactische en
pedagogische aanpak. Dit vindt plaats tijdens het evaluatiemoment met de
talentbegeleider (2 x per jaar na medio- en eindmeting).

Beleidsplan begaafdheid Daltonschool Klaverweide

21

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8

Compactingsrichtlijnen groep 1-2
Compactingsrichtlijnen groep 3 t/m 8
Verrijkingsaanbod groep 1-2
Verrijkingsaanbod groep 3 t/m 8
Portfolio talentbegeleiding groep 1 t/m 3
Portfolio talentbegeleiding groep 4 t/m 8
Eigenschappen van onderpresteren
Werkwijzer HB-werkgroep
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Bijlage 1: Compactingsrichtlijnen groep 1-2
Puntsgewijze richtlijnen voor het compacten bij kleuters:
• De school inventariseert over welke ontwikkelingsmaterialen zij beschikken.
• Per materiaal inventariseert de school op welke niveaus ermee gewerkt kan worden.
• De school zorgt dat er per materiaal een kort overzicht komt van de verschillende opdrachten,
de bijbehorende beginsituatie en het ontwikkelingsdoel of -gebied.
• Het ontwikkelingsniveau van de leerling wordt vastgesteld.
• De verschillende ontwikkelingsgebieden worden daarbij onderscheid.
• Per ontwikkelingsgebied worden bekeken welke activiteiten en opdrachten passend zijn bij het
ontwikkelingsniveau. Activiteiten die beneden het ontwikkelingsniveau van de leerling liggen,
worden niet meer aangeboden.
• In de activiteiten die worden geboden, krijgt de leerling zicht op een volgend
ontwikkelingsstadium zodat het kind van nature zal blijven reiken naar de zone van naastgelegen
ontwikkeling.
• Er worden grotere leerstappen gemaakt bij het aanbieden van activiteiten per
ontwikkelingsgebied.
• Beperk het aanbieden van opdrachten met een soortgelijke inhoud en doelstelling.
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Bijlage 2: Compactingsrichtlijnen groep 3-8
Aanvankelijk lezen groep 3:

Veilig leren lezen kent drie verschillende aanpakken: de maan-aanpak voor de gemiddelde lezer,
de ster-aanpak voor de risico-lezer en de zon-aanpak voor de vlotte lezer. Bij de kern start wordt
nog geen onderscheid gemaakt in aanpak. Tijdens deze kern wordt de letterkennis en het
leesniveau van de leerlingen in kaart gebracht. Leerlingen die nagenoeg alle letters kennen,
eenvoudige woordjes (mkm-woorden) vlot kunnen lezen en die beschikken over de vaardigheden
van zelfstandig werken, gaan werken via de zon-lijn (zie de handleiding voor de instapeisen),
eindniveau van de zon-lijn is E4- M5. Leerlingen in de eerste leerlijn volgen grotendeels de zon-lijn,
er wordt alleen een selectie gemaakt uit de oefenstof in het werkboek en de spellingsoefeningen,
waardoor tijd vrijkomt voor verrijkingsopdrachten. Verder kan het basiskwartier grotendeels
besteed worden aan verrijking.
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Taal Actief groep 4 t/m 8
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Rekenen (WIG) groep 3 t/m 8

Aanvullende richtlijnen groep 3: In groep 3 zijn er geen leerlingenboeken, alle opdrachten staan in
het werkboek. De eerste helft van groep 3 selecteert u de helft van de oefenstof van de
rechterpagina of bij gelijksoortige opdrachten selecteert u één van beide opdrachten. De tweede
helft van groep 3 bestaat het werkboek uit een lessengedeelte en een takengedeelte. U volgt dan
de richtlijnen zoals in de tabel aangegeven.
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Spelling (Taal Actief) groep 4 t/m 8

Natuur en techniek (Naut) groep 5 t/m 8

Notabene: voor groep 3 en 4 is er een wereldoriëntatie pakket waarin de drie zaakvakken (natuur
en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) zijn gecombineerd.
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Aardrijkskunde (Meander) groep 5 t/m 8

Notabene: voor groep 3 en 4 is er een wereldoriëntatie pakket waarin de drie zaakvakken (natuur
en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) zijn gecombineerd.
Geschiedenis (Brandaan) groep 5 t/m 8

Notabene: voor groep 3 en 4 is er een wereldoriëntatie pakket waarin de drie zaakvakken (natuur
en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) zijn gecombineerd.
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Bijlage 3: Verrijkingsaanbod groep 1-2
Werkvormen ►
Ontwikkelingsgebi
eden ▼

Taal-lezen

Kringactiviteiten

Werken in hoeken

Prentenboeken:
De muizen verhuizen
Lammert verdwaalt
in het bos
Storm in het bos
Engels.. kunnen niet
vliegen
Feest bij de vos

Werken met
ontwikkelingsmateriaal

Projectenthema’s

Strips voor
beginnende lezers:
De Droomfant
De pet van Jet
Een pak voor Jef
Een verhaal met een
staart
Taalpuzzels
Rekenpuzzels 1
Kies en Reken

Rekenen

Visueelruimtelijk

Penguins on ice
- Techniekset:
Matador Ki 1, incl.
opdrachtkaarten
- Squirrels go Nuts!
- Castle Logix
- Waterworld
- Colour Code
- Trucky 3
- Rush Hour - Junior
- Logeo
- Katamino

WO

Opmerkingen
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Bijlage 4: Verrijkingsaanbod groep 3-8
Eerste leerlijn
Gr Lezen
3 Informatieve
boeken
Bolleboos

Taal/spelling
Denken over taal
Taaleigenwijs
Prik en Ko

Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip
niveau C

4

Denken over taal
Taaleigenwijs
Prik en Ko

Nieuwsbegrip
niveau C

---------------------

Denken over taal
Taaleigenwijs
Prik en Ko

---------------------

---------------------

5

6

7

8
---------------------

Rekenen
KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen
Denken in getallen
KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen
Denken in getallen

Zaakvakken

Projectwerk

Nieuwsbegrip
niveau C

KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen
Denken in getallen

Kunstgeschiedenis
De Oudheid
De middeleeuwen
Peter de Grote

Walt Disney

Denken over taal
Taaleigenwijs
Prik en Ko

Nieuwsbegrip
niveau C

KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen
Denken in getallen

Kunstgeschiedenis
De Oudheid
De middeleeuwen
Peter de Grote
Koning Arthur

Walt Disney
Thema Reis mee
Denken en voelen
6-8
Beeldhouwkunst

Denken over taal
Taaleigenwijs
Prik en Ko

Nieuwsbegrip
niveau C

KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen
Denken in getallen

Koning Arthur
Zweden
Verenigde staten

Denken over taal
Prik en Ko

Nieuwsbegrip
niveau C

KIEN
Rekentijgers
Rekenkundig
Plustaak rekenen

Koning Arthur
Zweden
Verenigde staten

Thema Reis mee
Denken en voelen
6-8
Beeldhouwkunst
Literatuur en
creatief schrijven
Denken en voelen
6-8
Beeldhouwkunst
Literatuur en
creatief schrijven

--------------------------

--------------------------

Tweede leerlijn
Binnen Daltonschool Klaverweide is het aanbod van de tweede leerlijn in ontwikkeling.
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Bijlage 5: Portfolio talentbegeleiding groep 1 t/m 3

Portfolio Talentbegeleiding
Naam:
Periode:

Groep:
Talentbegeleider:

Talentbegeleiding: wat vind je leuk, waar ben je goed in?

Wat heb je de afgelopen periode gedaan en waar ben je trots op?

Wat wil je de komende periode leren?

Feedback van talentbegeleider:
Dit kan je al heel goed:

Wat zou je nog kunnen leren?

Bijlage 6: Portfolio Talentbegeleiding voor groep 4 t/m 8

Portfolio Talentbegeleiding
Naam:
Periode:

Groep:
Naam talentbegeleider:

Schrijf een kort verhaal: hoe gaat het, wat vind je leuk, waar ben je goed in?

Kruis aan, wat past bij je?
o

Ik geef aan wat ik wil leren en waaraan ik wil werken.

o

Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren.

o

Ik zet door wanneer iets niet direct lukt.

o

Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is.

o

Ik werk zelfstandig als dat nodig is.

o

Ik zorg dat mijn werk er netjes en verzorgd uitziet.

o

Ik vraag op tijd hulp als ik zelf ergens niet uitkom.

o

Ik houd mij aan mijn planning en stel deze bij als dat nodig is.

o

Ik ben trots op mijzelf en mijn werk.

o

Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf ook werken aan dat waar ik minder goed in
ben.

o

Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan alleen.
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Dit heb ik de afgelopen periode gedaan en daar ben ik trots op:

Dit wil ik de komende periode leren:

Feedback talentbegeleider:
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Bijlage 7: Eigenschappen van onderpresteren
Positief:
-

Begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wanneer het wel geïnteresseerd is.
Leest veel of verzamelt in zijn vrije tijd op andere manieren veel informatie.
Presteert significant beter op mondelinge dan op schriftelijke overhoringen.
Kent veel feiten en heeft een grote algemene ontwikkeling.
Komt goed uit de verf bij individueel onderwijs op maat.
Is creatief en heeft een levendige verbeelding.
Ontwikkelt thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten.
Heeft een brede belangstelling en vindt het leuk om dingen te onderzoeken.
Is gevoelig.

Negatief:
-

Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder het eigen niveau).
Heeft zijn huiswerk niet af of slecht gemaakt.
Is vaak ontevreden over zijn eigen prestatie.
Heeft een hekel aan automatiseren.
Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst om te mislukken.
Heeft minderwaardigheidsgevoelens, kan wantrouwend of onverschillig zijn.
Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, heeft het gevoel dat niemand hem mag.
Is minder populair bij leeftijdsgenootjes. Zoekt vrienden onder gelijkgestemden.
Doelen worden door het kind te hoog gekozen zodat falen hieraan geweten kan worden.
Is snel afgeleid en impulsief.
Staat afwijzend of onverschillig tegenover de school.
Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn.
Neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden of wijt mislukken aan anderen.
Verzet zich tegen autoriteit.

(Bron: Nelissen & Span, 1999; als signaleringslijst in bijlage 6, Van Gerven & Drent, 2000)
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Bijlage 8: Werkwijzer HB-werkgroep Klaverweide
Visie op meer-en hoogbegaafde leerlingen:
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Wij
vinden dat alle leerlingen, dus ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen, de mogelijkheid
moeten hebben een ononderbroken leerontwikkeling door te maken.
Alle leerlingen worden op hun mogelijkheden aangesproken; dit geldt zeker ook voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen.
In ons beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (2018-2019) staat beschreven hoe wij dit vorm
geven. De hb-werkgroep zet zich hierbij ondersteunend in voor de leerkrachten en leerlingen.

Samenstelling en doelgroep van de hb-werkgroep.
De hb-werkgroep bestaat uit voorzitter, notulist, talentbegeleider, ib en lid (5). Het liefst uit elke
bouw iemand. Op dit moment heeft ieder 20 uur taakinvulling. Het streven is iedere maand 1,5 uur
bijeenkomen (12,5 uur bespreking op jaarbasis) om de ontwikkeldoelen vorm te gaan geven.
De doelgroep van de hb-werkgroep is het team, zodat zij hun hb-leerlingen beter kunnen
begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden naast het normale ontwikkelen in didactische
kennis.

Ontwikkeldoelen door hb-werkgroep 2018-2019.
●

●

●

Eigen kennis vergroten hb-werkgroep. Is in 2018 gestart in de vorm van Consultatieve
Werkgroep Begeleiding door de OBO-consulent met vastgelegde onderwerpen en data.
Volgend jaar: taxonomie van Bloom.
Leerkrachtkennis vergroten. Dit is in oktober 2018 gestart in de vorm van een presentatie
door de OBO- consulent: de hb-werkgroep zorgt ervoor dat de aspecten van
hoogbegaafdheid onder de aandacht van de leerkrachten blijven. Zij verzorgen
activiteiten waardoor de kennis over hb binnen het team vergroot wordt. Dit doen zij
door vaste hb-informatiemomenten in elke teamvergadering in te plannen. Juni 2019:
terugblik wat er dit jaar gedaan is.
Begeleiden van teamleden bij het werken met het signaleringsinstrument DHH (Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, Sylvia Drent): technisch invullen, uitkomsten
bespreken en daar waar hulp nodig is hulp bieden (bv ingebrachte casus door leerkracht).
Hiermee is begonnen in februari 2019 voor de groepen 1 en 3.
Gebruiksaanwijzing voor team: DHH-routeplan uitleggen (april 2019).
Compacten volgens het DHH en talentondersteuning in de klas vorm gaan geven ( juni
2019).
Volgend schooljaar: gehele DHH procedure doorlopen voor het gehele team.

Ontwikkeldoelen schooljaar 2019-2020:
●
●
●

DHH invullen voor alle groepen → studiedag
Implementatie van de executieve functies in alle groepen.
Communicatie op de blog naar alle ouders over het HB-beleid.
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Communicatie
De leerkracht is verantwoordelijk voor de communicatie met ouders. De leerkracht kan hulp/steun
vragen aan leden van de hb-werkgroep of IB.
Ouders nemen bij hb-vragen standaard contact op met de leerkracht en niet rechtstreeks met
hb-werkgroepleden, IB of directie.
Via de schoolgids worden alle ouders jaarlijks op de hoogte gebracht van de talentontwikkeling
op school tot dat moment, tussentijds bij interessante ontwikkelingen via het directie-blog. De
hb-werkgroep levert hier stukjes voor aan.

Eigenaarschap
De leerkracht is verantwoordelijk voor:
⮚ het invullen van het DHH op de aangegeven tijd van de toetskalender;
⮚ het contact onderhouden met ouders van leerlingen die verder door het DHH gescreend
worden;
⮚ het aanleveren van gegevens aan en voorbereiden met de IB-er voor een gezamenlijke
lkr-ouders-IB
⮚ bespreking n.a.v. DHH bevindingen;
⮚ in Parnassys opslaan van DHH-conclusie in het dossier van de leerling;
⮚ compacten en verrijken (instructie en evaluatie) in de klas;
⮚ besluiten om verrijking buiten de klas in te zetten na overleg met IB en de
talentbegeleieider;
⮚ bijhouden plan en evaluatie in Parnassys in het dossier van de leerling;
⮚ oudercontacten.
De leerkracht kan de hb-werkgroepleden om hb-ondersteuning vragen bij problemen.
De IB-er is verantwoordelijk voor:
⮚ DHH-besprekingen met de leerkracht van gr. 1-3-5 inplannen n.a.v. de toetskalender, al
dan niet tijdens de groepsbesprekingen;
⮚ LVS-gegevens ontwikkelingsgroei daarin meenemen;
⮚ overleg met de leerkracht en ev. hb-werkgroep over in te zetten trajectkaarten n.a.v. LVS
en DHH;
⮚ daaruit voortvloeiende ouder-lkr-IB gesprek inplannen over conclusie en begeleiding;
⮚ het samen met de leerkracht vaststellen van de volgende te behalen VS in de
hb-ontwikkeling van de leerling. De vastgestelde VS van de volgende te behalen VS moet
worden doorgegeven aan de talentbegeleider zodat dit in het HP kan worden vermeld.
De IB-er ondersteunt de leerkracht.
De hb-werkgroep is verantwoordelijk voor:
⮚ vergroten eigen hb-kennis via samenwerking met consulent en/of eigen studie;
⮚ vergroten team hb-kennis via vast hb-info-item in teamvergadering of
bouwvergaderingen;
⮚ beschikbaar zijn voor collega’s die hulp nodig hebben op hb-gebied (DHH, gesprekken
voeren);
⮚ individuele of groepsbegeleiding aan hb-leerlingen buiten de groep door de
talentbegeleider;
⮚ verzorging / ontwikkeling van verrijkingsmaterialen;
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⮚ borgingsactiviteiten (schoolgidsstukje, bijsturingen zie punt 7.).
Zowel de leerkracht als de IB-er kan hb-werkgroepleden inschakelen voor overleg.

Bijsturen
●
●

●

De hb-werkgroep evalueert in zijn bijeenkomsten in februari en juli uitvoeringszaken n.a.v.
gevraagde feedback van leerkrachten, leerlingen en ouders.
De hb-werkgroep evalueert in zijn bijeenkomst in mei/juni de procedures (zijn de gestelde
jaardoelen gehaald, wat moet bijgesteld worden, wat worden de jaardoelen voor het
nieuwe jaar).
De hb-werkgroep zal met de IB-er meedenken als die het hb-schoolbeleid stuk evalueert
en bijstelt (om de 3-5 jaar).

Ontwikkeldoelen van de HB-werkgroep voor 2020-2025
Schooljaar 2019-2020:
-Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
-De onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen bekend zijn bij alle teamleden,
zodat er meer afstemming is met de ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
-De werkwijze van het DHH duidelijk geïmplementeerd is bij alle leerkrachten;
-Er voldoende materiaalaanbod is binnen niveau 1 (door de leerkracht, in de klas zelf) voor hun
meer- en hoogbegaafden;
Schooljaar 2020-2021:
-Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
-De voorwaarden tot deelname aan een ondersteunend onderwijsaanbod op niveau 2 (buiten de
groep, binnen school, door de talentbegeleider) helder zijn, waarbij het verschil in
onderwijsbehoeften op niveau 1 en 2 ook duidelijk is;
Schooljaar 2021-2022:
-Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
Schooljaar 2022-2023:
-Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
Schooljaar 2023-2024:
-Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
Schooljaar 2024-2025:
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- Er een regelmatige en planmatige communicatie over meer- en hoogbegaafdheid plaatsvindt,
zowel richting leerkrachten als richting ouders;
- Het protocol meer- en hoogbegaafden een gezamenlijk gedragen protocol is en is geactualiseerd
(DHH, HB-werkgroep erin opgenomen);
- Alle teamleden binnen hun klassenmanagement in staat zijn structureel planmatig aandacht te
schenken aan hun meer- en hoogbegaafden, met daaraan gekoppeld evaluatiemomenten, zodat
er sprake is van een doorgaande lijn.
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