
 

1 
 

 
  

Beleidsplan  
hoogbegaafdheid 

Datum: Juni 2022 
Versie: 3.0 



 

2 
 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding ................................................................................................................................. 3 
1.1 Wie zijn wij? .................................................................................................................... 3 

1.2 Wat zijn voor ons belangrijke waarden? ......................................................................... 3 

1.3 Wat zijn voor ons belangrijke doelen? ............................................................................ 3 

2 Beleidsplan Hoogbegaafdheid ............................................................................................... 4 
2.1 Onze missie: .................................................................................................................... 4 

2.2 Randvoorwaarden .......................................................................................................... 4 

2.3 Wat is hoogbegaafdheid? ............................................................................................... 5 

2.4 Signaleren van hoogbegaafdheid.................................................................................... 6 

2.5 Signaleren van onderpresteerders ................................................................................. 7 

2.6 Begeleiding in de groep .................................................................................................. 7 

2.7 Verrijking buiten de groep .............................................................................................. 9 

Bijlagen ................................................................................................................................... 13 
 
  



 

3 
 

 

1 Inleiding 
1.1 Wie zijn wij?  
‘De Morgenster’ is een Protestants Christelijke Basisschool behorend tot de Vereniging voor 
Protestant Christelijk Basisonderwijs te Sleeuwijk. We willen op onze school leven en werken 
als mensen die de Bijbel aanvaarden als Gods Woord, met de opdracht: God lief te hebben 
boven alles, de naaste als onszelf en de schepping te beheren als Gods eigendom, vanuit 
ons geloof zoals Jezus Christus ons dat als de blinkende Morgenster heeft voorgedaan. 

 
1.2 Wat zijn voor ons belangrijke waarden? 

 Veiligheid 
 Respect 
 Betrouwbaarheid 
 Verantwoordelijkheid 
 Openheid 
 Betrokkenheid 

 
1.3 Wat zijn voor ons belangrijke doelen? 

 Kinderen op De Morgenster zijn gelukkig, voelen zich veilig en hebben plezier, zodat 
optimale (leer)resultaten worden behaald.  

 Kinderen op De Morgenster ontwikkelen zich tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke 
en sociale burgers. 

 Kinderen op De Morgenster waarderen zichzelf en de wereld om hen heen. 
 Kinderen, leerkrachten en ouders op De Morgenster werken in harmonie samen. 
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2 Beleidsplan Hoogbegaafdheid 
2.1 Onze missie: 
Om de doelen, genoemd in de inleiding, ook voor hoogbegaafde leerlingen te realiseren 
willen wij: 

 hen zo begeleiden dat ze beter ontdekken wie ze zijn, zichzelf durven te zijn en de 
wereld om hen heen beter leren begrijpen; 

 met ons onderwijs zoveel mogelijk bij hen aansluiten; 
 de intrinsieke motivatie stimuleren en behouden; 
 hen begeleiden bij het ontwikkelen van vaardigheden om meer tot leren te komen. 

 

2.2 Randvoorwaarden 
Scholing en kennis 
Teamleden 
Alle teamleden hebben de studiedagen gevolgd/volgen de studiedagen rondom het thema 
‘Hoogbegaafdheid’.  
Enkele teamleden hebben externe nascholing genoten binnen dit thema en blijven zich hierin 
bijscholen.  
 
Leerkracht van de LeV-groep*  
De leerkracht van de LeV-groep heeft nascholing gevolgd op het gebied van 
hoogbegaafdheid en beschikt over de benodigde vaardigheden om hoogbegaafde leerlingen 
te begeleiden. Hierbij let de leerkracht van de LeV-groep nadrukkelijk op het leren leren, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de motivatie van de hoogbegaafde kinderen. Ook biedt 
de leerkracht van de LeV-groep verbredende stof aan voor binnen en buiten de LeV-groep. 
De leerkracht van de LeV-groep observeert in de groepen van de leerlingen, voert 
gesprekken met kinderen en ouders en adviseert de leerkrachten m.b.t. de begeleiding in de 
groep.  
 
* LeV staat voor Leren en Verbreden. Dit geeft kernachtig weer waar we in de LeV-groep 
mee bezig zijn: leren leren en verbreden van de leerstof. 
 
Intern begeleider 
Minimaal één intern begeleider heeft nascholing gevolgd op het gebied van 
hoogbegaafdheid en is goed op de hoogte van de signalering en begeleiding van 
hoogbegaafde leerlingen. De intern begeleider gaat in gesprek met de leerkrachten en 
observeert zo nodig in de groepen t.b.v. het vroegtijdig signaleren van hoogbegaafdheid. 
Daarnaast geeft de intern begeleider adviezen m.b.t. tot de begeleiding in de groep en wordt 
betrokken bij de keuze voor eventuele deelname aan de LeV-groep. Ook neemt de intern 
begeleider zo nodig deel aan oudergesprekken om ouders te informeren en te adviseren. 
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Materialen 
Ter bevordering van de signalering en begeleiding beschikt De Morgenster over de volgende 
materialen: 

 Signaleringslijsten (SiDi-R protocol) hoogbegaafdheid. 
 De signaleringslijsten, die jaarlijks worden ingevuld, zijn in iedere groep aanwezig, 

zodat de leerkrachten meer houvast hebben bij de signalering van hoogbegaafdheid.  
 Leerlijnen: Voor elk vakgebied is een leerlijn opgesteld, waarin staat beschreven 

welke mogelijkheden en materialen er zijn t.b.v. compacten en verrijken in de groep.  
 Verrijkingsmaterialen: ter ondersteuning van de begeleiding van hoogbegaafde 

kinderen heeft De Morgenster per leerjaar diverse verrijkende materialen 
aangeschaft. Denk hierbij aan: boeken, spellen, Smartgames, Rekentijger, Denken 
over taal, Denken over getallen, etc. 
 

Werkgroep 
De Morgenster heeft een werkgroep hoogbegaafdheid die regelmatig bijeenkomt om de 
vorderingen en ontwikkelpunten te bespreken. De werkgroep is een vertegenwoordiging van 
het team. Zij evalueert het beleid, betrekt alle teamleden hierbij en organiseert nascholing.  

 
2.3 Wat is hoogbegaafdheid? 
Er is een verschil tussen (hoog)begaafd en (hoog)intelligent. Een hoogbegaafde leerling 
heeft een hoge intelligentie, maar een intelligente leerling is niet altijd hoogbegaafd. 
Hoogbegaafd is iets anders dan (hoog) intelligent. De hoge intelligentie is echter wel een 
voorwaarde om hoogbegaafd genoemd te kunnen worden.  
 
Een (hoog)begaafde leerling is een (hoog)intelligente (a) leerling, die beschikt over meerdere 
specifieke leereigenschappen (b) en persoonlijkheidskenmerken (c). 
 
a. Intelligentie: 
IQ tussen 90 en 110  gemiddeld intelligentieniveau 
IQ tussen 110 en 120  bovengemiddeld niveau 
IQ tussen 120 en 130  intelligent (begaafd) 
IQ boven de 130 hoogintelligent (hoogbegaafd) 
 
b. Leereigenschappen: 

 is snel van begrip; 
 maakt grote denk- en leerstappen; 
 beschikt over een goed geheugen; 
 heeft een brede algemene interesse en goed ontwikkelde algemene kennis; 
 beschikt over een groot probleemoplossend vermogen; 
 is in staat verworven kennis toe te passen; 
 is in staat nieuwe kennis te integreren met oude kennis; 
 beschikt over een groot analytisch vermogen; 
 is in staat om door te vragen en scherp waar te nemen; 
 is taalvaardig en kan spelen met taal; 
 komt met creatieve en originele oplossingen; 
 kan buiten reguliere kaders denken. 
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c. Persoonlijkheidseigenschappen: 
 is geestelijk vroegrijp (of wekt de indruk daarvan); 
 heeft rechtvaardigheidsgevoel; 
 houdt van uitdagingen; 
 is perfectionistisch ingesteld; 
 is veelal een intuïtieve denker; 
 heeft behoefte aan een hoge mate van autonomie; 
 beschikt over het vermogen tot (zelf)reflectie; 
 zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen of volwassenen; 
 accepteert regels en principes niet klakkeloos, maar bevraagt ze 
 is hoog sensitief. 

 

2.4 Signaleren van hoogbegaafdheid 
Groep 1 en 2 
Welke leerlingen worden besproken met de intern begeleider en worden nauwkeurig 
gevolgd? 

 Leerlingen waarvan de ouders of de voorschoolse educatie aangeven (bijvoorbeeld 
tijdens intakegesprek of overdracht) dat er mogelijk sprake is van een voorsprong in 
de ontwikkeling. 

 Leerlingen waarbij een vermoeden is van een voorsprong in de ontwikkeling naar 
aanleiding van observaties van de leerkracht en de resultaten van de leerling.  

 Leerlingen waarvan bij broer(s) of zus(sen) een ontwikkelingsvoorsprong of 
hoogbegaafdheid is vastgesteld (i.v.m. erfelijkheid). 

 Leerlingen die naar aanleiding van de menstekening* opvallen.  
 Leerlingen die opvallen n.a.v. het invullen van het SiDi-R protocol. Dit wordt jaarlijks 

bij alle leerlingen afgenomen: 
‐ Voor groep 1 t/m 7 in januari 
‐ Voor groep 8 in oktober 

 Leerlingen die hierbij opvallen, worden besproken met de intern begeleider. 
  
*Menstekening: om leerlingen vroeg te kunnen signaleren, maken alle kleuters in de eerste 
schoolweek een menstekening. Deze tekening wordt direct door de leerkracht met de kleuter 
besproken. Focus ligt hierbij op de uitleg die de kleuter geeft aan de tekening. Indien er 
vermoeden is van (hoog)begaafdheid wordt dit besproken met de intern begeleider. De 
menstekening wordt in dat geval na zes weken nogmaals gemaakt en bekeken om eventueel 
aanpassingsgedrag vast te kunnen stellen.  
 
Groep 3 t/m 8 
Welke leerlingen worden besproken met de intern begeleider en worden nauwkeurig 
gevolgd? 
‐ Leerlingen waarbij een vermoeden is van een voorsprong in de ontwikkeling naar 

aanleiding van observaties van de leerkracht, de resultaten van de leerling en 
gesprekken met de leerling.  

‐ Leerlingen die overwegend I-scores behalen op de toetsen van Cito-LVS, hoge cijfers 
halen en die een hoog werktempo hebben, weinig instructie nodig hebben en weinig 
oefenstof of herhalingsstof nodig hebben. 

‐ Leerlingen waarbij bijzondere tegenstrijdigheden waar te nemen zijn in resultaten en/of 
welbevinden (prestaties die van een goed niveau opeens een sterk dalende lijn gaan 
vertonen of wanneer het vermoeden van onderpresteren bestaat). 
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‐ Leerlingen waarvan de ouders aangeven dat er mogelijk sprake is van een voorsprong in 
de ontwikkeling.   

‐ Leerlingen die opvallen n.a.v. het invullen van het SiDi-R protocol. Dit wordt jaarlijks bij 
alle leerlingen afgenomen: 
- Voor groep 1 t/m 7 in januari 
- Voor groep 8 in oktober 

Leerlingen die hierbij opvallen, worden besproken met de intern begeleider.   

 
2.5 Signaleren van onderpresteerders  
Hoogbegaafde leerlingen die wisselende of lage resultaten behalen, noemen we 
onderpresteerders. We kennen relatieve en absolute onderpresteerders. De relatieve 
onderpresteerder presteert niet naar zijn kunnen, de absolute onderpresteerder presteert 
zelfs onder het niveau van het leerjaar. Het is belangrijk onderpresteerders op tijd te 
signaleren. Met deze reden nemen wij het SiDi-R protocol jaarlijks af bij alle leerlingen. 
 
Het SiDi-R protocol geeft aan de ene kant veel informatie over kenmerken van kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafde kinderen en is aan de andere kant een goede 
leidraad om in de eigen schoolsituatie tot signaleren te komen. Bij signalering van een hoge 
begaafdheid wordt verder gekeken dan alleen een hoog IQ. Het SiDi-R protocol geeft inzicht 
in persoonlijkheidskenmerken en intelligenties van kinderen, waarbij creativiteit in het 
handelen en in de prestaties wordt meegenomen.  
 

2.6 Begeleiding in de groep 
 
Groep 1 en 2 
In groep 1 en 2 wordt op de volgende manier aandacht besteed aan verdieping: 
‐ Verdiepende vragen stellen tijdens kringactiviteiten en speel-/werklessen; 
‐ Evalueren op het proces*; 
‐ Het aanbieden van een weektaak met verdiepende opdrachten, passend bij het thema; 
‐ Doelen van de methode Onderbouwd in een verdiepende vorm; 
‐ Inzet van Smart Games; 
‐ Het aanbieden van taal-, lees- en rekenactiviteiten als de leerling hieraan toe is, zodat de 

intrinsieke motivatie behouden blijft; 
 

* Na of tijdens activiteiten blikt de leerkracht samen met de leerling terug op het proces.   
Vragen die onder andere aan de orde kunnen komen, zijn: Wat heb je gedaan? Wat ging er 
goed? Wat kon er beter/anders? Hoe ga je het de volgende keer aanpakken? Wat heb je 
geleerd? etc.  
Aangezien hoogbegaafde kinderen vaak weinig moeite hoeven te doen voor het aanleren 
van reguliere stof is evalueren op het proces van groot belang. Hierdoor kunnen ze 
vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om tot leren te komen.  
 
Leerkracht van de LeV-groep 
De leerkracht van de LeV-groep heeft wekelijks 3 uren beschikbaar voor de groepen 1 en 2 
om te ondersteunen bij de begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de 
groep. 
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Groep 3 t/m 8 
In de groep wordt in eerste instantie gewerkt met compacten*. Hierna volgt het verrijken van 
de leerstof. Per vak is een leerlijn opgesteld, waarin de mogelijkheden om te verrijken per 
leerjaar zijn opgenomen.  
 
Vanaf groep 3 wordt er door de leerkracht een aangepaste dagplanning gemaakt voor de 
meer- en hoogbegaafden. Vanaf halverwege groep 4 werken de kinderen zelfstandig met 
een eigen weekplanning. In deze planning staat duidelijk aangegeven wanneer een leerling 
met de klassikale les meedoet en wanneer hij of zij verrijkingswerk doet.  
 
*Compacten: het afstemmen van het leeraanbod op de (leer)behoefte van meer- of 
hoogbegaafden. Bij compacten wordt leerstof die al beheerst wordt, verminderd of 
overgeslagen. Hierdoor komt er dagelijks tijd vrij, zodat de leerlingen kunnen werken aan 
verrijkingstaken. Zo is de kans op verveling en onderpresteren kleiner.  
 
Verrijken  
Er zijn twee vormen van verrijken, namelijk: 
 

 Verdiepen:  
De reguliere leerstof wordt uitgebreid met opdrachten en taken van een hogere 
moeilijkheidsgraad. Er wordt een beroep gedaan op het probleemoplossend 
vermogen. De vraagstukken hebben vaker een open probleemstelling die meerdere 
oplossingen mogelijk maakt.  

 
 Verbreden:  

Aanbieden van leerstof die niet tot het reguliere onderwijsaanbod behoort. Te denken 
valt daarbij aan het leren van een vreemde taal, het uitwerken van een 
onderzoeksvraag, een cursus programmeren etc. Verbredingsstof is een aanvulling 
op de kerndoelen van het basisonderwijs.  
  

Compacten en verdiepen van de leerstof wordt voornamelijk in de eigen groep door de 
groepsleerkracht georganiseerd. Verbreden van de leerstof komt voornamelijk buiten de 
groep aan de orde in de vorm van een de LeV-groep.  
 
Voortoetsen 
Bij rekenen en spelling wordt van tevoren gecheckt welke onderdelen van de leerstof nog 
moeten worden aangeboden. Dit gebeurt d.m.v. een schaduwtoets. Onderdelen die niet 
voldoende zijn of waarbij een onjuiste strategie is toegepast, worden in het weekrooster 
opgenomen. De leerlingen volgen dan de gehele instructie. Voor de overige beheerste 
onderdelen krijgen ze zo nodig een verkorte instructie.   
 
Instructie 
Ook bij verrijkingswerk is het belangrijk om voldoende begeleiding te geven. Minimaal 
eenmaal per week wordt uitleg gegeven over het verrijkingswerk. Daarnaast worden de 
leerlingen altijd betrokken bij de instructie van nieuwe lesstof voor de hele groep, zodat zij 
ook de juiste leerstrategieën aanleren.  
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Evaluatie van het proces 
De leerkracht kijkt minimaal eenmaal per week samen met de leerling terug op het proces. 
Dit is van belang, omdat hoogbegaafde leerlingen vaak moeite hebben met leren leren*.  
Vragen die onder andere aan de orde kunnen komen, zijn: Wat heb je gedaan? Wat ging er 
goed? Wat kon er beter/anders? Hoe ga je het de volgende keer aanpakken? Wat heb je 
geleerd? etc.  
 
*Leren leren: hoogbegaafde kinderen hebben vaak lange tijd weinig tot geen moeite hoeven 
doen om nieuwe dingen te leren. Een beetje opletten of even doorlezen was genoeg om 
begrippen/leerstof te onthouden. Om te komen tot betekenisvol leren, is leerstof nodig die 
omvangrijker en complexer is. Dit is van groot belang om vaardigheden te ontwikkelen die 
nodig zijn om daadwerkelijk tot leren te kunnen komen. We zeggen ook wel dat alle kinderen 
door ‘de leerkuil’ moeten. 
 
Leerkracht van de LeV-groep 
De leerkracht van de LeV-groep heeft wekelijks tijd beschikbaar voor alle groepen om te 
ondersteunen bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groep.  
Leerjaar 3  : 1,5 uur per week 
Leerjaar 4 t/m 7 : 1 uur per week 
Leerjaar 8  : 1,5 uur per week 
 
Vervolgstappen 
‐ Leerlingen uit groep 1 en 2 die meer nodig hebben dan in de groep geboden kan worden, 

worden eenmaal per week een half uur buiten de groep begeleid door een leerkracht die 
verdieping en verbreding aanbiedt.  

‐ Leerlingen uit groep 3 t/m 7 waarbij het compacten en verdiepen in de eigen groep niet 
voldoende is om echt tot leren te komen of zich sociaal-emotioneel voldoende te 
ontwikkelen, worden aangemeld voor de Lev-groep. 

‐ Als het verschil binnen de eigen groep té groot wordt, kan groepsoverstijgende 
versnelling nodig zijn. De leerling slaat een klas over of doorloopt twee 
leerstofjaargroepen in een jaar.  
Dit alles gebeurt in goed overleg tussen ouders, de groepsleerkracht, de leerkracht van 
de LeV-groep en de intern begeleider. 

 
2.7 Verrijking buiten de groep 
 
Groep 1 en 2  
Voor de kleuters is een jaarplan gemaakt met verrijkende opdrachten op verschillende 
gebieden (filosoferen, taal, rekenen, techniek). Hiervoor is een map samengesteld, waarin de 
opdrachten per week zijn vermeld en een bijbehorende kist met materialen.  
Er zijn aparte opdrachten voor groep 1 en voor groep 2 die over hetzelfde onderwerp gaan. 
De leerkracht van de LeV-groep werkt eenmaal per week een half uur met kleuters uit groep 
1 en een half uur met kleuters uit groep 2.  
 
Leerlingen die bij ons in groep 1 starten en waarbij al een grote ontwikkelingsvoorsprong is 
vastgesteld of hiervan een sterk vermoeden bestaat, starten in de tweede week na de 
zomervakantie. Vervolgens kunnen, in overleg met de leerkracht en intern begeleider, in de 
loop van het jaar meer leerlingen aansluiten die in aanmerking komen voor deze verrijking.  
De leerlingen uit groep 2 starten de tweede week na de zomervakantie.  
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Vanaf groep 3 wordt opnieuw bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor verrijking 
buiten de groep in de vorm van onze LeV-groep. 
 
Aanmeldingsprocedure 

1. De leerkracht draagt de leerling aan in overleg met de intern begeleider of er komt 
een advies vanuit een externe deskundige; 

2. De intern begeleider gaat in gesprek met de groepsleerkracht en de leerkracht van de 
LeV-groep, waarbij rekening wordt gehouden met bovengenoemde aspecten;  

3. De leerkracht van de LeV-groep observeert in de groep van de leerling; 
4. Er wordt met elkaar vastgesteld of het passend is voor de leerling om verrijking buiten 

de groep te krijgen. Dit wordt vervolgens met ouders besproken. 

 
Groep 3 t/m 7 
De leerlingen van groep 3 t/m 7 die in aanmerking komen voor verrijking buiten 
de groep gaan één dagdeel in de week naar de daarvoor bestemde LeV-
groep.  
 
De LeV-groep 
Welke leerlingen komen in aanmerking voor de LeV-groep? 
Leerlingen die: 

 gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn. 
 

Leerlingen met een (algemene) ontwikkelingsvoorsprong waarbij: 
 gebleken is dat compacten en verrijken in de groep nog niet voldoende biedt om écht 

tot leren te komen; 
 gebleken is dat extra begeleiding nodig is t.b.v. de werkhouding en/of het 

welbevinden van de leerling; 
 gebleken is dat de ontwikkeling van de executieve functies* aandacht nodig heeft; 
 een duidelijke hulpvraag vanuit de leerkracht en/of leerling is ontstaan; 
 een specifiek, persoonlijk ontwikkeldoel is ontstaan, waarbij extra begeleiding 

noodzakelijk is; 
 onderpresteren is geconstateerd; 
 het nodig is om het ‘leren leren’ verder te ontwikkelen; 
 gebleken is dat omgang met gelijkgestemden van groot belang is. 

 
N.B.: Niet alle bovengenoemde punten hoeven op de leerling betrekking te hebben.   
 

*Executieve functies: executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn 
hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. 
 
Grofweg kun je executieve functies onderverdelen in vier soorten: 

 Impulsbeheersing 
 Concentratie 
 Flexibiliteit 
 Prioriteiten stellen 

 
De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en 
vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet 
mogelijk. 



 

11 
 

 
Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten: 

1. Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet 
2. Werkgeheugen 
3. Emotieregulatie 
4. Volgehouden aandacht 
5. Taakinitiatie 
6. Planning/prioritering 
7. Organisatie 
8. Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen 
9. Doelgericht gedrag 
10. Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag 
11. Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te 

evalueren 

Aanmeldingsprocedure LeV-groep 
1. De leerkracht draagt de leerling aan in overleg met de intern begeleider of er komt 

een advies vanuit een externe deskundige; 
2. De intern begeleider gaat in gesprek met de groepsleerkracht en de leerkracht van de 

LeV-groep, waarbij rekening wordt gehouden met bovengenoemde aspecten;  
3. De leerkracht van de LeV-groep observeert in de groep van de leerling; 
4. Er wordt met elkaar vastgesteld of de LeV-groep een passende plek is voor de 

leerling;  
5. Er vindt een gesprek plaats met ouders, de groepsleerkracht, de intern begeleider en 

de leerkracht van de LeV-groep; 
6. Met elkaar wordt een besluit genomen. 

 
Wanneer wordt de periode in de LeV-groep beëindigd? 
Leerlingen die gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn, blijven t/m groep 7 in de LeV-groep.  
De reden hiervoor is dat hoogbegaafde kinderen: 

 een andere manier van denken hebben en ruimte moeten krijgen om dit te kunnen 
blijven ontwikkelen; 

 ten behoeve van hun welbevinden behoefte hebben aan contact met 
ontwikkelingsgelijken. 

 
Voor overige leerlingen kan besloten worden dat zij na een bepaalde periode uit de LeV-
groep gaan. Dit geldt voor leerlingen waarbij: 

 de LeV-groep niet blijkt aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften; 
 het persoonlijke leerdoel behaald is en er geen andere leerdoelen specifieke 

aandacht nodig hebben buiten de groep; 
 de eigen leerkracht voldoende handvatten heeft om de leerling weer in de groep te 

begeleiden; 
 de resultaten een achteruitgang laten zien en het risico bestaat op achterstand op de 

cruciale groepsdoelen. Hierbij wordt wel eerst zorgvuldig geanalyseerd door de 
leerkracht van de LeV-groep wat de oorzaak is van de achteruitgang en welke 
begeleiding hiervoor nodig is.  

 
Als er structureel grensoverschrijdend gedrag aan de orde is en hiermee het leerproces 
verstoord wordt of de veiligheid van andere kinderen en/of de leerkracht in gevaar wordt 
gebracht, kan besloten worden om een leerling (tijdelijk) niet aan de LeV-groep te laten 
deelnemen (zie hiervoor ook ons gedragsprotocol). 
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Groep 8 
Eind groep 7 wordt de LeV-groep voor de leerlingen afgerond. In groep 8 krijgen zij nog wel  
ondersteuning vanuit de leerkracht van de LeV-groep, maar dit zal meer een coachende 
vorm krijgen. Deze coaching is gericht op: 

 Aanpak van verdiepende stof; 
 Verdiepende projecten; 
 Leren leren;  
 Leren plannen; 
 Overgang naar het VO; 

Zo nodig wordt samenwerking gezocht met middelbare scholen t.b.v. een verdiepend 
programma.  
 
Lesaanbod 
Met het aangepaste onderwijsaanbod van de LeV-groep proberen we tegemoet te komen 
aan de behoeften en capaciteiten van de meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
 
De LeV-groep staat elke week gepland op de volgende tijden: 
Dinsdag van 11.00-12.00 : groep 3 
Dinsdag van 08.30-10.00 : groep 4/5 
Donderdag van 08.30-10.00 : groep 6/7 
 
We bieden leerstof aan, waarbij de leerlingen leren uitdagingen aan te gaan en leren om te 
gaan met teleurstellingen. Samenwerken wordt ingezet om te werken aan sociale 
vaardigheden. 

De volgende leerstof gebruiken we hier o.a. voor: 
 Denken over Taal (instructie in de LeV-groep, verwerking in de eigen groep) 
 Vooruitwerklabboeken deel 1 en deel 2 (praktische, analytische en creatieve 

opdrachten) 
 Het tijdschrift Vooruit (uitdagende opdrachten voor meer- en hoogbegaafde kinderen) 
 Filosoferen aan de hand van het boek Kan niet bestaat niet en opdrachten van 

Denktekenen (beide van Filosovaardig) 
 Hogere orde denkopdrachten in de vorm van bv. projecten en werkboekjes van 

internet (analyseren, evalueren en creëren) 
 

De volgende theorieën zetten we in: 
 de vaste - en de groeimindset: kinderen met een vaste mindset gaan vaak geen 

uitdagingen aan, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Kinderen met een 
groeimindset zijn ervan overtuigd dat je altijd beter kunt worden en nieuwe dingen 
kunt leren. We maken hierbij ook gebruik van de leerkuil, die inzichtelijk maakt hoe 
het leerproces bij grondig leren verloopt; 

 executieve functies: zie voor de uitleg ‘verrijking buiten de groep voor groep 3 t/m 
7’; 

 de zeven uitdagingen: beperkende overtuigingen, geheugen, zelfstandig werken, 
samenwerken, frustratietolerantie en hiaten in kennis; 

 onderzoeken, ontwerpen en filosoferen;  
 ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden: competenties die nodig zijn om deel te 

kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst, zoals kritisch en creatief 
denken, probleem oplossen, ict-vaardigheden en mediawijsheid. 
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Doelgericht werken 
De leerkracht van de LeV-groep bepaalt in overleg met de leerling, de eigen leerkracht en zo 
nodig met de intern begeleider aan welk leerdoel de leerling gaat werken in de LeV-groep, 
de eigen groep en thuis (in alledaagse situaties).  
 
Het leerdoel voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 wordt gekozen uit de executieve 
functies inhibitie, werkgeheugen, planning & organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, 
flexibiliteit en metacognitie. Op een scoreformulier kan de leerling met bv. smileys, vinkjes of 
kleurtjes aangeven welke onderdelen van de betreffende executieve functie hij of zij al denkt 
te beheersen, zie bijlage 1.  
 
De leerlingen van groep 5 t/m 7 werken gedurende een periode van 6-8 weken aan een 
leerdoel, wat wordt ingevuld op en geëvalueerd met de zgn. vooruit- en terugkijker, zie 
bijlage 2. Door de leerlingen van groep 5 t/m 7 wordt het leerdoel gekozen uit de poster met 
doelen en vaardigheden van het SLO, zie bijlage 3.  
 
Twee keer per jaar wordt geëvalueerd waar het kind staat in zijn ontwikkeling. De leerkracht 
van de LeV-groep bespreekt met de groepsleerkracht hoe de leerling functioneert en of deze 
in aanmerking komt om in de LeV-groep te blijven. Deze evaluaties vinden plaats in de week 
voor de voorjaarsvakantie en tussen de mei- en zomervakantie. Na de reguliere 10-
minutengesprekken in februari plant de leerkracht van de LeV-groep een gesprek met de 
ouders en de leerlingen. De leerling presenteert in dit gesprek aan welke doelen en 
opdrachten hij/zij in de afgelopen periode heeft gewerkt en hoe dit is verlopen. Indien nodig 
kan een tweede gesprek aan het eind van het schooljaar plaatsvinden.  
 
De vorderingen van de leerlingen van groep 1 en 2 worden door de leerkracht van de LeV-
groep bijgehouden in ons administratiesysteem. Deze informatie neemt de groepsleerkracht 
mee in het 10-minutengesprek met de ouders. Het leerdoel wordt in overleg met de 
groepsleerkracht bepaald en geëvalueerd en daaraan wordt zowel in de eigen groep als in 
het verrijkingsgroepje gewerkt.  
 

Bijlagen 
Bijlage 1: voorbeeld scoreformulier executieve functies  
Bijlage 2: vooruitkijker en terugkijker   
Bijlage 3: poster met doelen en vaardigheden t.b.v. de ontwikkeling  
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Bijlage 1: Voorbeeld scoreformulier executieve functies 
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Bijlage 2: Vooruitkijker en terugkijker 
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Bijlage 3: Poster doelen en vaardigheden t.b.v. de ontwikkeling 
 
 
 


