
Via de volgende website kunt u de bovengenoemde vaardigheden bekijken: Handreiking doelen 
stellen algemene vaardigheden: 2-A3 tekening illustraties - SLO 

Het aanbod 
 
Verrijkingswerk 
In de eigen klas gaan de kinderen aan de slag 
met het verrijkingswerk, na een gecompacte 
basislijn. De lat ligt hoog: er valt echt iets te 
leren. Het verrijkingswerk biedt een 
totaalaanbod voor taal, lezen, rekenen en 
een grote variatie aan opdrachten. Hierbij 
kun je denken aan techniek, creativiteit, 
puzzels en denkspellen. Daarnaast bieden we 
soms de mogelijkheid om met een zelf 
gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. 
Doel van deze werkwijze is tweeledig: 
aansluiten bij de motivatie van de leerling en 
het oefenen van metacognitieve, maar ook 
sociaal-emotionele en creatieve 
vaardigheden. We zetten bij de betreffende 
kinderen in op mindset (verschil groei- en 
vaste mindset), de leerkuil/ diep leren ervaren en het leren leren.  
 
Verrijkingsgroep 
(Hoog)begaafde kinderen hebben ook veel baat bij de ontmoeting met gelijkgestemden. Het is goed voor een 
realistisch zelfbeeld, het welbevinden, ontwikkeling en komt tegemoet aan hun werkwijze. Dit maken we in 
onze school mogelijk door deze kinderen deel te laten nemen aan een verrijkingsklas/ plusklas binnen de 
school. Hierdoor willen we mogelijk maken dat de kinderen zich op cognitief, sociaal én emotioneel gebied 
evenwichtig kunnen ontwikkelen en zodat er recht wordt gedaan aan de specifieke leerbehoeften van 
(hoog)begaafde kinderen. De vorm waarin dit gebeurt passen we aan de groep waarin het kind zich bevindt. De 
leerkracht stemt, in overleg met de specialist hoogbegaafdheid/ IB-er van onze school voor welke kinderen dit 
aanbod passend is. Deelname hieraan is niet vrijblijvend maar wij gaan ervan uit dat de startende leerling bij 
deelname een hoge motivatie, een goede inzet en de bereidheid heeft om samen te werken. In uitzonderlijke 
gevallen is een stopzetting van deelname gewenst.  
 
Vaardigheden waar hier o.a. aan gewerkt wordt zijn te vinden in onderstaand document. Dit is een overzicht 
met algemene vaardigheden, dat we gebruiken om in gesprek met een leerling doelen te stellen. Dit zijn 
vaardigheden die niet aan een specifiek vakgebied gekoppeld zijn en die je in meerdere contexten verder kunt 
ontwikkelen. Het oefenen en verder ontwikkelen van deze vaardigheden is essentieel om op een stabiele 
manier te kunnen blijven leren en functioneren in onze snel veranderende wereld. Dit compacte overzicht is 
ontstaan, in gesprek met experts op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling en het SLO (Stichting 
Leerplanontwikkeling).  
 
Boekentips voor ouder(s)/ verzorgers: 
 

- Hoogbegaafd Als je kind (g)een Einstein is  
Auteur: Tessa Kieboom 

- Slim maar ...help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken 
Auteur: Peg Dawson 

(Prenten)boeken tips: 
 

- Je fantastische elastische breinvormen & rekken 
Auteur: JoAnn Deak 

- Het meisje dat nooit fouten maakte 
Auteur: Mark Pett 

- Feedback is fantastisch Een verhaal over omgaan met kritiek en complimenten 
Auteur: Julia Cook 


