
 

 

 

“We willen de uniciteit versterken van de 

(hoog)begaafde leerling voor een duurza-

me positionering in de maatschappij.” 

Huidige Voorzieningen: 

• Voltijds onderwijs aan hoogbegaaf-

de leerlingen vanaf groep 4 bij  

Linus-onderwijs; 

• Voltijds onderwijs aan leerlingen 

met een ontwikkelingsvoorsprong 

groep 1 t/m 3 bij C@lvin; 

• Plus-in-de-Klas: op de helft van de 

Scalascholen is nu een eigen plus-

groep opgericht waar de leerlingen 

vanaf groep 5 een uur per week 

optrekken met gelijkgestemden. 

Het uitwerken van taken en de 

verdere instructie gebeurt door de 

groepsleerkracht van de eigen 

groep. De leerkrachten worden 

ondersteund door de leerkracht 

van Plus-in-de-Klas en de               

Plus-in-de-Klas coaches; 

• Diverse workshops omtrent het 

onderwijs aan hoogbegaafde leer-

lingen in de Scala-academie. 

In de nabije toekomst: 

• Het implementeren van Plus-in-de-

Klas op de andere Scalascholen; 

• Het ontwikkelen van een passend 

aanbod voor de leerlingen van 

groep 1 tot en met 4 op alle regu-

liere scholen. 

 

 

 

“Op onze school krijgen de (hoog)

begaafde leerlingen een zoveel als mo-

gelijk passend leerstofaanbod. Passend 

bij de kinderen, de groep en de leer-

kracht.” 

Huidige voorzieningen: 

• Verrijkings– en verdiepings-

lesstof via Levelwerk; 

• Plusgroep intern vanaf groep 4, 

een middag per week; 

• Spellen (ter uitdaging en ver-

sterken executieve functies); 

In de nabije toekomst: 

• Het inzetten van verrijkings– en 

verdiepingsstof in groep 1 en 2; 

• Een plusgroep voor de leer-

lingen uit groep 1, 2 en 3. 

“Geïntegreerd waar moge-
lijk, specifiek waar nodig”  

met als doel alle kinderen, 
en dus ook de hoogbegaafde 
leerling, te leren leren, leren 
denken en leren leven.  

Huidige voorzieningen:  

• 3 bovenschoolse plusklassen. Het uitgangspunt is 
dat deze groepen vanaf 2022-2023 overbodig zijn, 
omdat het onderwijs op de eigen school (thuisnabij) 
passend is; 

• Compacten en verrijken in de groep en eventueel in 
de plusgroep binnen de school; 

• Op iedere school is een talentcoördinator die zorgt 
voor coördinatie, monitoring en kennisoverdracht 
en die meedenkt over het schoolbeleid op dit ter-
rein. 

• Ambulant begeleider op bestuursniveau die onder-
steunt bij de transitie van bovenschoolse plusklas-
sen naar passend aanbod in de klas en op school. 

In de nabije toekomst: 

• Is Plus-in-de-Klas en, daar waar van toepassing, Plus
-in-de-School op elke Bravoo-school geïmplemen-
teerd (groep 1 t/m 8); 

• Kan een hoogbegaafde leerling ontwikkelingsgelij-
ken van andere scholen (mogelijk digitaal) ontmoe-
ten; 

 

 

 

“Leerlingen hebben behoefte aan samenwerken met gelijkgestem-

den en hebben meer uitdaging nodig om aan hun onderwijsbe-

hoeften tegemoet te komen.” 

Huidige voorzieningen: 

• Verrijkings– en verdiepingslesstof via Levelwerk; 

• Op de meeste scholen is een plusklas, leerlingen van kleine 

scholen kunnen deelnemen aan een plusklas van een grotere 

school; 

• Bovenschoolse talentgroep waar leerlingen 1 dag per week 

naartoe kunnen; 

• Teamscholingen door Novilo 

“Alle leerlingen inclusief (hoog)begaafde leer-
lingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoor-
sprong hebben recht op passend onderwijs.” 

 

Huidige voorzieningen: 

• Voor groep 1 t/m 4: verrijkings– en verdiepingsmaterialen; 

• Voor groep 5 t/m 8: een plusklasvoorziening. 

In de nabije toekomst: 

• Uitbreiding Plusklas met leerlingen uit groep 1 t/m 4; 

• Uitbreiden kennis van de leerkrachten over deze doelgroep; 

• Meer materialen voor leerlingen met een ontwikkelingsvoor-
sprong in  groep 1-2. 

“De scholen van Leerrijk! geven onderwijs, passend bij de leer-

lingen van nu. We vinden het belangrijk dat kinderen de gele-

genheid krijgen hun talenten en mogelijkheden zo goed mo-

gelijk te ontdekken en te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de 

cognitieve als voor de sociale talenten, maar ook voor creatief 

denken, probleemoplossend werken en kunnen reflecteren.” 

Huidige voorzieningen: 

• Op alle scholen is een talentcoördinator, die zorgt voor kennisoverdracht naar het 
team en meedenkt over het beleid op dit terrein; 

• De scholen compacten en verrijken in alle klassen; 

• Op veel scholen is een plusgroep waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoe-
ten; 

• Er zijn meerdere bovenschoolse plusklassen (Breinrijk) vanaf groep 5  

• Er is een samenwerking met het Mollercollege voor de leerlingen van groep 8; 

• De expertise van Breinrijk wordt gedeeld met de andere scholen; 

• Er wordt veel ingezet op kennisvergroting van de leerkrachten. 

In de nabije toekomst: 

• Breinrijk! voor groep 4 

• Het ontwikkelen van een passend aanbod voor leerlingen groep 1 t/m 3 

“We zorgen zoveel mogelijk voor een 

passend aanbod in de eigen groep 

d.m.v. compacten, verkorte instructie 

en verrijking. De plusgroep en boven-

schoolse plusklas zijn aanvullend.” 

Huidige voorzieningen: 

• Compacten en verrijken in de 

groep; 

• Een plusgroep op school voor 1 

dagdeel; 

• Een bovenschoolse plusklas. 

“Elke leerling kan zijn of haar potentieel ontwikkelen, oftewel: 
gelijke kansen door ongelijk onderwijs. Binnen onze scholen is er 
ruimte voor een aangepast aanbod in de groep of in een speciale 
onderwijssetting, passend bij de leerbehoefte van de (hoog)
begaafde leerling.” 

 

Huidige voorzieningen: 

• Een passend aanbod in de groep, ondersteund door een interne plusklas of de inzet van team-
teaching; 

• HB-specialisten die de leerkracht ondersteunen om tot een passend aanbod te komen; 

• Voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 4 bij  Linus-Driessen; 

• Voltijd onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong voor groep 1 t/m 3               
bij 1-2-DRIEssen; 

  

 

 

Huidige voorzieningen: 

• Talentenschool De Almgaard heeft twee 
stamgroepen voor hoogbegaafde kinderen 
(voltijds-HB onderwijs, middenbouw en 
bovenbouw); 

• Leerlingen binnen  SOOLvA  kunnen ge-
bruik maken van de instroomdag.  

In de nabije toekomst: 

• Het HB-onderwijs wordt uitgebreid naar 
de onderbouw; 

• Meer samenwerking met VO-scholen. 

Placemat onderwijsvoorzieningen (hoog)begaafde leerlingen  

“Inclusie binnen het onderwijs. Kin-
deren moeten leren omgaan met hun 
eigen sterke kanten en minder ont-
wikkelde kanten. Insteken op uitda-
gend werk om cognitie te stimuleren 
en om sociaal-emotioneel leren en 
taakwerkhouding te verbeteren.” 

 

Huidige voorzieningen: 

• Talentcoördinator en werkgroep hoogbegaafdheid ter verbe-
tering van het HB onderwijs op de Vlechter; 

• Professionalisering op het gebied van hoogbegaafdheid. 

• Verrijkend en verdiepend materiaal, zoals bijvoorbeeld tech-
niektorens. 


