
 

 

 

 

ZO ZIT DAT 2022-2023  

 

Alle kinderen hebben een talent of talenten.  

In de groep ligt de uitdaging om alle kinderen te laten schitteren met hun 

talent. 

 

Waarom een plusgroep:  

Binnen het reguliere onderwijs is er een groep leerlingen die meer uitdaging nodig 

heeft dan de verrijkingsmaterialen naast de methoden en/of hebben een hoog 

intelligentieprofiel (vanaf 125+). Deze leerlingen vragen binnen onze onderwijssetting 

een andere benadering. Zij hebben behoefte aan het samenwerken met 

gelijkgestemden, zijn analytisch ingesteld en hebben een andere manier van denken. 

Zij behoren tot de 3-5% hoogst scorende leerlingen in het reguliere onderwijs.   

 

De Windhoek biedt alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod aan. Zo 

ook leerlingen die (meer- en hoog )begaafd zijn. Het protocol hoogbegaafdheid van 

De Windhoek beschrijft op schoolniveau hoe we zorgen voor passend onderwijs voor 

de meer- en hoogbegaafde leerling. Hierbij sluit De Windhoek aan bij de algemeen 

gangbare opvattingen over wat hoogbegaafdheid is (zie protocol hoogbegaafdheid).  

 

Onze huidige methoden geven voor een deel de leerlingen voldoende uitdaging 

(+aanbod aanvullend en verrijkend). Dit valt onder ons onderwijsaanbod in de klas.  

 

Plus aanbod aansluitend bij de methode Plus aanbod aansluitend bij de methode 

en plus+ aanbod in een plus+ groep. 

 

Welke leerlingen hebben er naast het uitdagende aanbod van de huidige methoden 

meer aanbod nodig ? 

 

  



 

 

 

Visie op aanbod:  

Voor de jongste kleuters spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong. De 

ontwikkeling van het jonge kind verloopt heel wisselend. Deze leerlingen worden 

nader bekeken op analytisch denken, toets scores 1+, observaties door leerkrachten en 

de interne begeleider. Het eventuele extra aanbod voor deze leerlingen vindt vooral 

plaats in de groep.  

  

De praktijk laat zien dat bij de overstap van groep 2 naar 3 het lastig is om in te 

schatten wat de ontwikkelingsvoorsprong van de kleuters zal gaan doen in groep 3. 

Binnen het aanbod van groep 3 kan de eerste periode voldoende plus aanbod 

worden geboden. Voor die kinderen die in groep 4 t/m 8 meer nodig hebben dan het 

plusaanbod van de methoden is er de plus+groep. Deze groep wordt begeleidt door 

de HB-specialist. Leerlingen krijgen vanuit dit aanbod opdrachten mee waarmee zij in 

de klas verder aan moeten werken.  

 

N.B. Voor groep 4 telt dat zij instromen na de medio-toetsen groep 4. Groep 8 zal 

stoppen na de medio groep 8 toetsen.  

 

Aanbod  

 

Op De Windhoek is er voor de 3-5 % hoogst scorende leerlingen vanaf medio groep 

4 een +plusgroep buiten de eigen groep. In de plus+groep buiten de groep worden 

bewust andere onderwerpen aangeboden dan binnen de groepen. Dit aanbod doet 

een beroep op de verschillende interesse- en intelligentiegebieden van de leerlingen.  

Ontwikkelingsgebieden per schooljaar (eventueel gecombineerd): 

- Wiskunde  

- Talenpracticum  

- Mens en maatschappij 

- Mens, natuur en techniek 

- Beeldende vorming  

- Muzikale vorming.  

Vaardigheden 

- Denkvaardigenheden  

- Denken over denken 

- Zelfsturing 

- Zelfinzicht  

- Motivatie  

- Communiceren 

- Samen leren  

- ICT-vaardigheden 



 

 

Criteria voor deelname aan de Plus+groep buiten de klas 

Zoals hierboven vermeld spreken we bij de kleuters van een ontwikkelingsvoorsprong. 

Wij monitoren deze leerlingen met de volgende middelen:  

 

GROEPEN 1-2-3:   

Criteria groep 1-2-3 : 

• Bij kinderen in de onderbouw spreken we van ontwikkelingsvoorsprong 

• Observaties door de leerkracht en ouders, 4 jarigen formulier 

• Toetsscores I+ 

• Evt. signaleringslijsten, kenmerkenlijst  

• Analytisch denkvermogen 

• Quickscan D. Houkema  

 

 

GROEPEN 4-5-6-7-8  

Criteria groep 4-8:  

• Intelligentieprofiel van 125+ 

• Quickscan D. Houkema  

• Leerlingen die vanuit de signalering en diagnostisering  op CITO, niveau 1/1+, 

behalen en uitblinken binnen de methode.  

• Gemotiveerde harde werkers, analytisch en creatief kunnen denken 

• Leerlingen die onderpresteren, maar opvallen door hun brede belangstelling, 

pientere opmerkingen, HB kenmerken hebben.( zij zijn door IB en HB specialist 

volgens diagnostiek HB bekeken, na signalering lk of evt. ouders) 

 

De route voor de aanmelding van een leerling voor de plus+groep:  

Wanneer een leerling voldoet aan de bovenstaande criteria, is de volgende route van 

toepassing om toe treden tot de +plusgroep buiten de groep.  

1. Inbrengen bij een groepsbespreking met de Interne Begeleider (IB). Voor groep 

4 in februari, andere leerjaren in juni (voor het aankomen schooljaar.)  

2. Zittende leerlingen in de +plusgroep worden bij dezelfde groepsbespreking 

besproken of zij ook het aankomende schooljaar weer kunnen deelnemen.  

3. De leerkrachten brengen de leerlingen in bij een teamvergadering aan het einde 

van elk schooljaar met collega’s van de groepen 4 t/m 8. Samen bekijken we of 

de leerling in aanmerking komt voor de +plusgroep/ of de zittende leerling het 

volgende jaar ook in aanmerking komt voor de plus+groep.  

4. Leerkracht bespreekt met de ouders de toetreding voor 1 schooljaar.  

5. Bij de groepsoverdracht zorgt de huidige leerkracht er voor dat de 

ontvangende leerkracht op de hoogte is van deelname aan de +plusgroep.   



 

 

6. Eenmaal geplaatst in de +plusgroep blijft de leerling een heel schooljaar in de 

+plusgroep. 

7. In februari is er een evaluatiemoment met de IB-er en leerkrachten over de 

zittende leerlingen.  

8. De leerkrachten evalueren daarna tijdens de rapportgesprekken met ouders. In 

juni hetzelfde, dan wordt ook met ouders besproken of de leerling wel of niet 

doorgaat in het aankomende schooljaar met de +plusgroep.  

 

  



 

 

 

 

Schoolontwikkeling: 

Jaarlijks wordt de gang van zaken rondom het +plusaanbod en werkwijze 

geëvalueerd op een teamvergadering. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan 

bod: 

- Klassenmanagement  

- Aanbod  

- Criteria  

- Mindset  

- Evt. Actualiteiten  

- Individuele leerlingen  

 

 

 


