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 1. Voorwoord  
  
Voor u ligt het protocol meer- en hoogbegaafdheid van NBS Boeimeer. In het kader van passend 
onderwijs is het nodig dat voor alle kinderen het onderwijs zo wordt ingericht dat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra uitdagend werk in de klas en 
waar nodig ook buiten de klas in de Groeiboei.   
  
Dit beleidsplan geeft weer hoe we het onderwijs en de begeleiding t.a.v. meer- en hoogbegaafdheid 
vormgeven. We verwoorden hierin onze visie, wat we verstaan onder de diverse niveaus van 
begaafdheid en welke criteria we hanteren. Vervolgens beschrijven we welke organisatievormen, 
middelen en werkwijzen hierbij passend zijn. Tenslotte leggen we vast wie welke 
verantwoordelijkheid draagt voor beleid en uitvoering. Er is begeleiding, controle en evaluatie nodig 
om de aanpak te borgen.  
  
2. Inleiding    
De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafde kinderen. Het reguliere aanbod is voor meer- en hoogbegaafde kinderen (vaak) 
ontoereikend. Ook op NBS Boeimeer is het besef aanwezig dat meer- en hoogbegaafde kinderen een 
specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. Wij trachten voor alle leerlingen het onderwijs optimaal af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.    
    
3. Missie en visie NBS Boeimeer    
 
3.1 Missie NBS Boeimeer 
Onze school is een bijzonder neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. We 
geven onderwijs conform het leerstofjaarklassensysteem met uitzondering van de kleutergroepen 
waarin de leerlingen heterogeen gegroepeerd zijn. We streven ernaar dat leerlingen zich door goede 
onderwijs afstemming optimaal kunnen ontplooien op cognitief, sociaal emotioneel en creatief 
gebied. We ambiëren hen mede eigenaarschap te geven over hun eigen ontwikkeling. Dit doen we in 
een uitdagende leeromgeving die ruimte geeft tot inspireren, creëren en gepersonaliseerd leren.     
We leren onze leerlingen om samen te werken en te communiceren binnen een schoolsfeer waar 
warmte, veiligheid en geborgenheid centraal staan.    
    
We geven onze kinderen een houding en vaardigheden mee die nodig zijn om te participeren in een 
maatschappij die in de toekomst ligt, een wereld na de basisschool als voorbereiding op het 
wereldburgerschap.    
    
Onze kernwaarden zijn:    
    
Toekomstgericht    
Saamhorigheid    
Interactie    
Transparantie    
Eigenaarschap    
Veiligheid    
    
 
 
 
 
 



 
3.2 Visie NBS Boeimeer    
    
Visie op leren    
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en door te ervaren. Bij ons op school is het voor de 
kinderen mogelijk op verschillende manieren kennis te verwerven. De leraren geven instructie en 
kinderen kunnen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te 
maken of met anderen samen bewegend te leren of te onderzoeken. Het kan zijn dat kinderen 
behoefte hebben aan visuele ondersteuning. Sommige kinderen die korte instructie nodig hebben, 
kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik 
gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel of van de inzet van onze 
onderwijsassistenten.    
We leren de leerlingen te kijken naar hun eigen onderwijsbehoefte en we leren hen een keuze te 
maken hoe ze dit voor zichzelf goed kunnen organiseren. Welke doelen had je en hoe heb je dat 
geleerd?      
We willen dat kinderen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Daarom gaan we uit van een 
betekenisvolle leeromgeving, sluiten we hierbij zoveel mogelijk aan bij hun belevingswereld en 
verzorgen we boeiend en passend onderwijs. Soms wordt het leren bemoeilijkt door extra 
ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen zijn diverse ondersteuningsmogelijkheden 
beschikbaar, zowel binnen als buiten de groep.   
 
3.2.1. Onderwijsbehoefte 
 
  
4. Hoogbegaafdheid    
    
4.1 Wat is hoogbegaafdheid?   
Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. In de literatuur bestaan wel 
toonaangevende modellen en definities van hoogbegaafdheid. Het landelijk informatiecentrum 
Hoogbegaafdheid gaat bij het definiëren van hoogbegaafdheid uit van 
het triadisch interdependentiemodel van Renzulli en Mönks, geïnterpreteerd door experts uit het 
werkveld.    
    



     
    
“Triadisch interpedentiemodel”, Renzulli en Mönks, 1995    
    
    
 
 
Het model laat in schematische weergave zien dat volgens het Triadisch interdepentiemodel er 
sprake dient te zijn van drie persoonlijkheidsfactoren om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken.    

• Een groot intellectueel potentieel (IQ>130);    
• Een hoge mate van creativiteit (een creërend denkvermogen, waardoor een mens in staat is 

om buiten de reguliere kaders oplossingen voor problemen te zoeken);    
• Een sterke motivatie.    

    
Dit zijn echter niet de enige factoren die bepalen of een kind hoogbegaafd is. Ook de 
omgevingsfactoren zijn van groot belang om tot prestaties op hoogbegaafd niveau te komen. De 
factoren school, gezin en leeftijdsgenoten zijn hiervoor doorslaggevend. Een kind moet op school 
voldoende begeleid en uitgedaagd worden om zich te kunnen ontwikkelen en alle 
persoonlijkheidsfactoren te kunnen laten zien. Ook in het gezin moet een kind hiervoor ruimte 
krijgen en ouders moeten de talenten op een evenwichtige manier stimuleren. Een goede relatie met 
leeftijdsgenoten is van belang. Een hoogbegaafd kind kan meer moeite hebben met aanpassen aan 
zijn leeftijdsgenoten, omdat ze veelal cognitief op een ander niveau zitten. Omgaan met andere 
hoog-en/of meerbegaafde kinderen kan hierin helpen (Van Gerven, 2002).    
    
 
 
 
 
 



4.2 Visie op meer- en hoogbegaafdheid     
De missie en visie van onze school wordt ook gevolgd in het onderwijs voor de meer- en 
hoogbegaafde leerling.      
  
Het bieden van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen begint in de klas. Door 
te compacten binnen het basisaanbod ontstaat er ruimte voor verdieping en verrijking.      
De meeste leerlingen komen binnen de groep voldoende tot leren met aanpassingen op 
leerstofgebied (het eerdergenoemde compacten/verrijken). Dit aangepaste aanbod is niet voor alle 
leerlingen toereikend. Om aan specifieke onderwijsbehoefte tegemoet te komen, werken we op 
onze school met ‘de Groeiboei’.    
  
5. De Groeiboei  
Deze voorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen is groepsoverstijgend. Kinderen komen 
eenmaal per week bij elkaar onder begeleiding van de specialist begaafdheid om te werken aan hun 
ontwikkeling.  
  
 De Groeiboei heeft een aantal belangrijke aandachtspunten:    
- aandacht voor het welbevinden d.m.v. contact met ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden   
- het ontwikkelen van executieve vaardigheden    
- het ontwikkelen van een groeimindset 
- samen met de leerling in gesprek gegaan over zijn of haar leerproces en onderwijsbehoeften die 
hierbij horen  
  
5.1.1 Welbevinden    
Het welbevinden van hoog-en meerbegaafde kinderen kan soms een aandachtspunt zijn. Deze 
kinderen hebben immers een andere manier van denken, waardoor ze soms moeite hebben met de 
aansluiting bij hun klasgenoten. Als er sprake is van verminderd welbevinden kunnen 
gedragsproblemen ontstaan. Contact met gelijkgestemden en/of ontwikkelingsgelijken kan het 
gevoel van welbevinden bevorderen. Dit kan ook groepsoverstijgend zijn. Op die manier dragen we 
er zorg voor dat het plezier in school wordt behouden.    
    
5.1.2 Executieve vaardigheden  
Net als voor alle andere kinderen, zijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen executieve 
vaardigheden erg belangrijk. Omdat ze veel zelfstandig verwerken en minder instructies volgen 
wordt er zelfs een groot beroep op gedaan. Als deze vaardigheden niet goed ontwikkeld worden, 
kunnen kinderen bijvoorbeeld vermijdingsgedrag gaan vertonen, omdat ze bang zijn dat ze een 
moeilijke taak niet aankunnen. Het is dus van groot belang dat deze vaardigheden goed ontwikkeld 
worden. Ook daar is in de Groeiboei aandacht voor.     
    
5.1.3 Mindset  
Tot slot is er in de Groeiboei aandacht voor de mindset. Kinderen met een vaste mindset voelen zich 
slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn. 
Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten maakt namelijk erg groot. En kinderen 
met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je slim bent wanneer alles snel en goed 
gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt! Een tweede probleem is dat kinderen 
met een vaste mindset liever geen moeite voor iets doen. Voor deze kinderen is het duidelijk: óf je 
kunt het, óf je moet er hard voor werken. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent 
voor kinderen met een vaste mindset dus dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Oefenen 
en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo slim of goed zijn.     
Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met 
een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan 
het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren 



en je kunt jezelf verbeteren. Kinderen met een groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even 
tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze 
weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, 
een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten 
benutten, dan is het dus van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt.     
  
5.2 Doel specifiek onderwijs aan meer- en hoogbegaafden  
Het uitgangspunt van goed onderwijs is dat alle basisschoolleerlingen na 8 jaar basisonderwijs de stof 
van de kerndoelen beheersen en dat zij presteren naar hun vermogen. Tevens beschikken zij over de 
basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het voortgezet onderwijs. Voor de (hoog)begaafde 
leerlingen in de Groeiboei zijn naast de kerndoelen, specifieke doelen opgesteld. Deze doelen 
hebben betrekking op de persoonlijke leerdoelen van meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunnen 
per individu verschillen.   
  
6. Signaleren  
Op NBS Boeimeer wordt het proces van handelingsgericht werken (HGW) gecoördineerd door de 
intern begeleider (IB). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 1-zorgroute. Binnen het proces van 
handelingsgericht werken vormt signaleren de eerste stap. Door adequate signalering van leerkracht, 
ouders en IB kan, door signalen te begrijpen, de eerste stap naar het plannen van passend 
onderwijsaanbod worden gemaakt.     
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de signalering op Boeimeer verloopt.    
 

   
 
 
 



 
 
6.1 Doelstelling    
De doelstelling van signalering is het opsporen van leerlingen die in aanmerking komen voor verder 
onderzoek naar hun mogelijkheden om te komen tot prestaties op begaafd niveau. Wij vinden het 
van groot belang om (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. Door leerlingen in 
een vroegtijdig stadium op te sporen, kan er vanaf het begin worden ingespeeld op de 
mogelijkheden van deze leerlingen en kunnen problemen zoveel mogelijk voorkomen worden.    
    
  
7. Fasen van onderwijsbehoeften  
Om antwoord te geven op de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling, gaan, na de fase van 
signaleren, de intern begeleider, groepsleerkracht en indien nodig, de specialist begaafdheid, met 
elkaar in gesprek. Het doel van deze leerlingbespreking is om aan de hand van de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling de juiste afstemming m.b.t. het onderwijsaanbod vast te stellen. 
Dit wordt vastgelegd in Parnassys.  In dit document staat zowel de verrijkte aanpak op het niveau van 
in de groep (zorgniveau 2) als op het niveau van buiten de groep (zorgniveau 3) beschreven. 
Hieronder worden beide zorgniveaus kort beschreven:  
   
 
 
7.1 Verrijkte aanpak in de groep (zorgniveau 2)  
 Voordat er verrijking buiten de groep plaatsvindt, trachten we het aanbod in de groep optimaal af te 
stemmen op de leerling. De leerling gaat in de groep verder met het compacten van de reguliere 
lesstof van dat leerjaar. Dit ‘compacten’ kan op twee verschillende manieren worden ingezet, 
namelijk:  

• Minder instructie: de leerkracht houdt hierbij de instructie zo kort mogelijk, benoemt 
het doel en checkt of de leerling weet hoe dit doel te bereiken en met welke 
strategieën.   
• Minder oefenstof: Voor de vakkenrekenen, spelling, taal en (voortgezet) technisch 
lezen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de compactroute van de methode (indien 
deze beschikbaar is). Voor bijvoorbeeld rekenen geldt dat het maken van de toets 
voorafgaand aan het nieuwe blok bepalend is voor de te volgen leerstof.    

Naast het volgen van de compactroute wordt het onderwijsaanbod voor de leerling in de groep 
aangevuld met de volgende mogelijke verrijkende materialen & methodieken:  
 

Verrijken per vakgebied en bouw    
 Groep 1-2   Groep 3-4   Groep 5-6   Groep 7-8   
Kring:  Rekenen:   

• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien   
• Rekenmeesters    

Rekenen:   
• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien    

Rekenen:   
• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien   
   

Werkles:  
• Rekentuin 
• Taalzee 
• Smartgames 
• Verrijkte opdrachten in de 

hoeken/ontwikkelingsmaterialen 

Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein   

Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein    

Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein   

Overig:   W.O:   
• Kinheim: 

projectboeken    

W.O:    
•  Kinheim: 

projectboeken    

W.O:  
•  Kinheim: 

projectboeken  



  Overig:  
• Smartgames  
• Coöperatieve 

spellen  
• Scratch  

Overig:  
• Smartgames  
• Coöperatieve 

spellen  
• Scratch  

Overig:  
• Smartgames  
• Coöperatieve spellen  
• Scratch  

  (in schooljaar 2022-2023 worden voor iedere klas extra materialen aangeschaft).  
  
7.1.1 Voorwaarden en leerkrachtvaardigheden:  

• Het verrijkingswerk is verplicht en wordt gecontroleerd. Anders verliest het zijn 
waarde in het leerproces, vooral voor de leerling zelf. De leerling moet leren dat hij 
fouten moet maken om iets nieuws te kunnen leren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van de leerkuil (zie bijlage 2).  
• Door middel van registratie en evaluatie in het leerlingvolgsysteem wordt het proces 
steeds in kaart gebracht. Tijdens leerling- en/of groepsbesprekingen worden de 
resultaten besproken en wordt vastgesteld of de huidige aanpak toereikend is of dat er 
meer of iets anders nodig is.  

   
7.2 Verrijkte aanpak buiten de groep (zorgniveau 3)  
 Voor sommige leerlingen is de verrijkte aanpak in de groep, zoals hierboven beschreven, niet 
voldoende. De leerling heeft meer nodig. Dit blijkt uit het feit dat hij snel klaar is, de verrijkingsstof 
goed aan kan, maar bovenal onvoldoende in situaties komt waarin een beroep wordt gedaan op zijn 
executieve functies en vaardigheden. Doordat het onderwijsaanbod onvoldoende aansluit kan de 
leerling eveneens signalen van niet welbevinden afgeven.    
De leerkracht meldt in dat geval de leerling aan voor een leerlingbespreking. In overleg met de intern 
begeleider en de specialist Begaafdheid wordt de hulpvraag, de onderwijsbehoeften en een 
mogelijke aanpak besproken. Het didactisch niveau van de leerling wordt nauwkeuriger in beeld 
gebracht (doortoetsen). De leerling komt in aanmerking voor plaatsing in de Groeiboei 
(verrijkingsklas) als minimaal twee van de onderstaande punten worden gesignaleerd:  

• Er signalen zijn van niet welbevinden en onvoldoende uitdaging in de groep.  
• De leerling laat in verschillende leersituaties zien dat er onvoldoende vaardigheden 
zijn in aanpak en leren leren.  
• De didactische ontwikkeling een voorsprong laat zien: een half jaar verder scoort de 
leerling op I of II niveau en een jaar verder op III niveau op rekenen en begrijpend lezen. 
Uitzonderingen voorbehouden.  

Bij onvoldoende inzicht en antwoord op de hulpvraag wordt het extern ondersteuningsteam 
ingeschakeld, dan wel een aanvraag voor diagnostiek ingediend.   
   
8. Aan de slag in de Groeiboei:  
   
8.1 Briljant- methode:  
Leerlingen volgen binnen de Groeiboei de Briljant-methode. Deze Briljant-methode is thematisch van 
opzet. Aan de hand van zelf bedachte leervragen en persoonlijke leerdoelen werkt de leerling aan het 
verbeteren van zijn executieve functies en vaardigheden. De thema’s voor de leerlingen uit de groepen 
4, 5 en 6 worden vastgesteld door de begeleider van de Groeiboei. De leerlingen uit de groepen 7 en 
8 mogen zelf een thema aandragen.   
 
 
 
 



 
 
De individuele leervragen worden zo opgezet dat ze in de hogere orde denkvragen vanuit de 
Taxonomie van Bloom vallen. Deze hogere orde denkvragen daagt leerlingen uit op andere diverse 
manieren over onderwerpen na te denken.  
 

  



  
   
9. Communicatie   
 
9.1 Interne communicatie  
Het SOT meer- en hoogbegaafdheid komt minimaal 4 keer per schooljaar bijeen. Doel van deze 
bijeenkomsten is het huidig beleid te evalueren en indien nodig bij te stellen. Daarnaast bespreekt de 
commissie de vragen vanuit ouders en collega’s. Het team wordt hierover tijdens team-/ 
bouwvergaderingen geïnformeerd.    
   
De groepsleerkracht meldt, na de fase van signaleren zoals beschreven in workflow ‘Verrijkte aanpak 
in de groep’, een leerling aan voor een leerlingbespreking bij de intern begeleider. Tijdens deze 
leerlingbespreking wordt de hulpvraag verkend en gezocht naar passend antwoord/ plan van aanpak 
hierop. Gedurende de looptijd van het plan worden de resultaten tijdens leerling- en 
groepsbesprekingen geëvalueerd en vastgelegd binnen het leerlingvolgsysteem.  
   
De groepsleerkracht bespreekt met de leerling of hij in aanmerking komt voor verrijking. Er worden 
afspraken gemaakt en persoonlijke leerdoelen opgesteld.  
   
Als blijkt dat de verrijkte aanpak in de klas onvoldoende is, meldt de leerkracht de leerling eveneens 
aan voor een leerlingbespreking met de intern begeleider. Bij deze leerlingbespreking sluit ook de 
begeleider van de Groeiboei aan. In gezamenlijkheid wordt besproken of verrijking buiten de groep 
een wenselijk volgende stap in de begeleiding van de leerling is.  
   
De leerkracht/begeleider van de Groeiboei bespreekt regelmatig met de intern begeleider de 
leerlingen die deelnemen aan de Groeiboei en stuurt per kwartaal een update naar de 
groepsleerkrachten.  
   
 
 
9.2 Communicatie met ouders  
De groepsleerkracht informeert ouders te allen tijde in het proces, vanaf het moment van signaleren, 
over de afspraken die tijdens de leerlingbespreking zijn gemaakt en welke stappen doorlopen zijn/ 
gaan worden.  
Het kan ook zijn dat de signalen in gesprek met ouders bevestigd/ pas duidelijk worden en 
uitkomsten van het oudergesprek de aanleiding vormen voor een leerlingbespreking met de intern 
begeleider. Ouders worden dan uitgenodigd voor een vervolggesprek.   
Na een leerlingbespreking worden ouders door de leerkracht steeds op de hoogte gebracht.   
De groepsleerkracht informeert de ouders van leerlingen bij de Groeiboei tijdens een 
driehoeksgesprek over de voortgang van hun kind. Dit vindt volgens de planning in de schoolkalender 
plaats.   
De begeleider van de Groeiboei stuurt ouders van de leerlingen regelmatig een update via Parro.  
Het spreekt voor zich dat ouders ook op eigen initiatief een gesprek kunnen aanvragen.  
 
10. Externe begeleiding   
Het komt voor dat de interventies die intern zijn ingezet onvoldoende resultaat opleveren m.b.t. de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling. In dit geval wordt door de intern begeleider, en indien 
gewenst i.s.m. de begeleider van de Groeiboei, expertise van buitenaf ingeschakeld. Ouders wordt 
hier vooraf toestemming voor gevraagd. Het extern ondersteuningsteam adviseert ons n.a.v. de 
hulpvraag. Wanneer het antwoord op de hulpvraag van de leerling onvoldoende blijft, kan 
overgegaan worden tot een aanvraag voor diagnostiek.   
  



 11. Bijlagen 
 
11.1 Bijlage 1 
Stappenplan verrijkte aanpak binnen de groep  

Stap 1   Signaleren:   
• Leerling behaalt hoge scores op methodetoetsen en cito toetsen ( 2x 1+ score)   
• De leerling heeft behoefte aan leerstof met gelijkblijvende inhoudsdoelen maar met een korte 
instructie, minder inoefentijd, complexere toepassingsopgaven, analyse- en onderzoeksvragen, 
meervoudig strategiegebruik en meer autonomie   
• De leerling wordt geplaatst in de verrijkte aanpak van het betreffende vakgebied (of alle 
vakgebieden). Binnen de verrijkte aanpak gaan de leerlingen compacten en verrijken. De leerlingen 
krijgen minder instructie en oefenstof waardoor zij tijd hebben voor verrijking.   

    
Echter; het kan ook zijn dat er andere signalen zijn! Bijvoorbeeld signalen van niet welbevinden ( kan ook door 
ouders worden gemeld):   

• slechte concentratie en werkhouding;   
• afnemend werktempo;   
• geen realistische doelen (te hoog of te laag);   
• innerlijke onrust (zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak);   
• hoofd- en buikpijnklachten;   
• extreem gevoelig;   
• bezig met levensvragen;   
• groot inlevingsvermogen   
• ontwikkelen van angsten;   
• gedragsproblemen (negatieve aandacht trekken);   
• verschil in prestaties thuis en op school;   
• verschil in gedrag thuis en op school (woede uitbarstingen, angsten en verdriet in thuissituatie 
en op school niet);   
• geen zin in school;   
• kennis hebben die niet op school behandeld is;   
• beter presteren bij moeilijke opdrachten;   
• wisselende schoolresultaten.   

    
1. Meld de leerling aan voor de leerlingbespreking met de intern begeleider.   

Stap 2   Compacten:    
    
Minder instructie:    

• Houd de instructie zo kort mogelijk. Benoem het doel en check of de kinderen weten hoe ze dit 
doel kunnen bereiken en met welke strategieën. Zodra ze dit door hebben, laat ze dan aan de slag 
gaan. Ze hoeven niet de hele instructie ‘uit te zitten’.    

    
Minder oefenstof:    
Per vakgebied:   

• Rekenen: De toets wordt voorafgaand aan het blok afgenomen. Adhv de onvoldoende behaalde 
onderdelen wordt de te volgen leerstof voor het komende blok bepaald. Let ook hierbij op dat ook 
nieuwe stof niet oneindig geoefend hoeft te worden. Vaak zijn 10 rijtjes niet nodig om het te 
begrijpen. Ook hier mag je in compacten.   
• Spelling en taal: De toets wordt voorafgaand aan het blok afgenomen. Adhv de onvoldoende 
behaalde onderdelen wordt de te volgen leerstof voor het komende blok bepaald. De toepassings-
/verwerkingsopdrachten worden altijd gemaakt om de kennis te consolideren. 



• Lezen: vanuit de Estafettemethode volgen we de vastgestelde route die afgestemd is op het 
beheersingsniveau. 

   
Stap 3   Verrijken per vakgebied en bouw    

 Groep 1-2   Groep 3-4   Groep 5-6   Groep 7-8   
•     Rekenen:   

• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien   
• Rekenmeesters    

Rekenen:   
• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien   
    

Rekenen:   
• Plusboek   
• Rekentijger    
• Kien   
    

•     Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein   

Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein   

Taal/ spelling/ BL:   
• Leeskraker    
• Plusboek taal   
• Denken over taal   
• Taaltrein   

•     W.O:   
Kinheim: projectboeken    

W.O:   
Kinheim: projectboeken    

W.O:  
Kinheim: projectboeken     

Stap 4   Aan de slag (voorwaarden):   
• Let op: verrijkingswerk hoeft niet per se plaats te vinden als het betreffende vak op het rooster 
staat.   
• Iedere dag krijgen ook de kinderen met verrijkingswerk een korte instructie bij nieuw werk 
indien dit nodig is.   
• Bied verrijkingsstof aan als verplicht werk en controleer dat! Anders verliest het zijn waarde, 
vooral voor het kind zelf. Stel hier ook eisen aan: volzinnen, doordenken en ga niet akkoord met 
een ‘ja, nee, weet ik niet’.   
• Als een leerling veel fouten maakt in zijn verrijkingswerk, denk dan niet meteen dat het 
blijkbaar te moeilijk is en dat het beter is om te stoppen. Bedenk dat de leerling vaak nu (pas) 
fouten aan het maken is en tegen zijn frustratiegrenzen aanloopt. Dat is van essentieel belang om 
te kunnen leren. De leerling leert dat je fouten móét maken om iets nieuws te kunnen. Gun ze deze 
belangrijke lessen! En benoem dit ook regelmatig. Gebruik eventueel de leerkuil om het ze duidelijk 
te maken.   

Leren = dingen moeilijk vinden en fouten maken. Als je alles al kent, kunt en weet, dan maak je geen fouten en 
leer je niks.   
    

Stap 5   • Evalueer ieder kwartaal hoe de verrijkte aanpak verloopt en maak een korte notitie in 
Parnassys   
• Bij twijfel over de juiste aanpak overleg je met je duo, parallel en/of IB   
• Ieder half jaar tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking wordt opnieuw bekeken of de 
resultaten voldoende zijn om verder te gaan in de verrijkte aanpak dan wel dat er meer of iets 
anders nodig is   

Stap 6   Leerlingbespreking:   
Blijf niet lopen met vragen, je kunt altijd terecht ook al staan op dat moment geen besprekingen 
gepland.   

Stap   
7   

Deelname Groeiboei:   
Indien de verrijking binnen de klas niet voldoende is, dan wordt overgegaan naar de deelname binnen 
de Groeiboei.   
  
  
  



  
11.2 Bijlage 2  
Leerkuil jonge kind  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.3 Bijlage 3 
Leerkuil oudere kind  

   


