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H 1 Missie en Visie Laurentius Stichting 

De Laurentiusstichting wil een organisatie zijn waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij we ons 

realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot een 

volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de waarden die 

daarbij nodig zijn. Die waarden worden soms expliciet en dan weer impliciet binnen de stichting 

benoemd, en lopen uiteen in begrippen als: respect, saamhorigheid, heel de mens, 

verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, dienstbaarheid, gemeenschap, tot en met de expliciete wil 

om niemand uit te sluiten. De stichting is een lerende organisatie, die de koers en de katholieke identiteit 

van de organisatie bewaakt en de ontwikkeling van de scholen faciliteert en de samenwerking tussen 

de scholen stimuleert en ondersteunt. De uitgebreide visie van de Laurentius Stichting staat beschreven 

in bijlage 1. 

Onze kernwaarden 
De kernwaarden toekomstgericht, eigenaarschap en samen komen terug in de verschillende 

programmaonderdelen van de Exploratuin (zie paragraaf 3.4). 

Toekomstgericht  

Leerlingen bepalen zelf wat zij over een thema willen weten en gaan samen op zoek naar informatie. 

Leerkrachten worden digitaal handiger en leerlingen leren meer met digitale middelen. Leren van de 

natuur is een belangrijk onderdeel. 

Eigenaarschap  

▪ Wij bepalen met z’n allen de regels op school en hebben leerlingen als mediator. Goed voor de sfeer! 

▪ Leerkrachten kijken met collega’s mee in de klas en bespreken daarna wat zij van elkaar kunnen 

leren 

▪ Ouders helpen leerlingen met leesvaardigheden 

▪ Onze leerlingen weten heel goed wat hun aangaat, wat van hen is. Zij voelen zich eigenaar 

van onze planeet. Én van hun leerproces: “Ik wil zelf kunnen plannen, maar niet te vrij gelaten 

worden.”  

Samen  

 

Samen gaan collega’s de zoektocht aan wie ze willen 

zijn voor onze leerlingen. Samen houdt in: leerling, 

leerkracht, ouder, leider en organisatie 
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Groei  

We zijn elkaars leerschool.  

Open  

Onze leerlingen zijn heel gevoelig voor verschillen, ook als het over niveaus gaat. Open in de 

omgang is een dagelijkse praktijk bij ons.  

Plezier  

Geef me de ruimte, laat me spelen, laat het gebeuren. Leer door te spelen.  

Eigen  

Geloof in jezelf, vertrouw op je gevoel. Word wie je bent, je mag er zijn.  

 

Slogan Laurentius Stichting: 

Ik groei en ik bloei  

Op mijn eigen manier 

Met oog voor de ander 

En met veel plezier  

Ik sta klaar om te delen  

Wat ik weet, wat ik kan  

En als ik iets nieuws ontdek  

Help jij me dan? 
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H 2 Missie en Visie Pius X 

Allereerst worden kort de missie en visie van de school beschreven. 

1.1 Missie Pius X 
Op de Pius X bieden we passend onderwijs. Ons streven is dat ieder kind zich naar zijn mogelijkheden 

kan ontwikkelen. Onze opdracht is talenten van kinderen te zien en te stimuleren. We werken 

handelingsgericht. Om te zorgen dat ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen, zetten wij het volgende 

in:  

• Onderwijsbehoeften centraal stellen. Leerkrachten beschrijven de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen in het groepsoverzicht. Belemmerende en stimulerende factoren worden verzameld door 

observaties, kind/ontwikkelgesprekken, gesprekken met ouders, informatie uit het leerlingvolgsysteem. 

Dit wordt vertaald naar onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind nodig bij deze leerkracht, in deze groep, 

met deze ouders.  

• Samenwerking met ouders. Op een transparante en constructieve wijze de samenwerking met ouders 

in een vroeg stadium zoeken. Verwachtingen naar elkaar uitspreken, duidelijk, inlevend de zorg met 

elkaar delen en de stappen met betrekking tot de zorg met elkaar bespreken.  

• De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs 

passend maken. Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen maakt de leerkracht gebruikt van 

een expliciete directe instructie (EDI). Het geven van goede procesgerichte feedback is van groot belang.  

• Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal 

emotioneel functioneren op kind- en groepsniveau. De doelen staan beschreven in de groepsplannen 

en zijn zichtbaar in de klas. Het kind formuleert zijn eigen doelen.  

Er wordt gewerkt met de PDCA-cyclus die aansluit bij de cyclus van handelingsgericht werken. Zie bijlage 

2 voor verdere uitleg hiervan.  

Beleidsvoornemens:  

• Het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling stimuleren. Wat wil je leren, welke 

hulp heb je daarbij nodig?  

• Regelmatig evalueren (PDCA-cyclus) van het administratiesysteem (invullen groepsplannen en 

dagelijkse zorgplanner) en het schoolondersteuningsprofiel. 

• Gedifferentieerde verrijking binnen het projectmatig werken 

• Gebruik maken van het digitale portfolio 

1.2 Visie Pius X 
Op Pius X is het onderwijsaanbod zo breed, dat alle kinderen op basis van hun capaciteiten, ontwikkeling 

en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In een veilige omgeving, waar iedereen 

zich thuis voelt, krijgen kinderen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het 

onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. 
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In de visie, waarin duidelijk wordt dat we toekomstgericht willen gaan werken, staat eigenaarschap van 

zowel de leerkracht als de leerling centraal. Hierbij hebben we voor twee belangrijke pijlers gekozen: 

Kennisoverdracht. De leerkrachten bieden dit aan volgens EDI, expliciete directe instructie.  

Projectmatige werken, waarbij de leerlingen vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig gaan 

hebben, zoals samenwerken en kritisch denken.  

Wij geven dit vorm door: 

Pius-skills en Projectmatig werken: we leiden kinderen op tot “denkende doeners” 

Voorbeelden van Pius-skills zijn: creatief denken, probleemoplossend vermogen, computational 

thinking, typevaardigheden, ICT-vaardigheden, communicatie en samenwerken. Leerlingen krijgen 

volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan een project te werken. Dit vindt plaats in de 

middag. De creatieve vakken komen hier ook aan bod. Kinderen leren in kindgesprekken en 

ontwikkelgesprekken hun eigen doelen te verwoorden en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 

leerproces. Dit leerproces is inzichtelijk voor ouders. 

Instructie volgens EDI (het Expliciete Directe Instructiemodel) 

Dat doen we vooral bij de basisvakken: rekenen, lezen, taal, spelling. Alle leerkrachten zijn geschoold in 

EDI en werken hier dagelijks mee.. Dit model, dat uitgaat van een aantal vaste stappen die worden 

ingezet tijdens de klassikale instructie, wordt gebruikt bij alle basisvakken. Bij dit model staat het 

“doelgerichte werken” centraal. Het lesdoel wordt voor de kinderen concreet en betekenisvol gemaakt; 

het staat steeds centraal tijdens de les. We maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Kinderen 

formuleren hun eigen doelen en samen met de leerkracht evalueren we of doelen behaald zijn waarom 

(niet). Dit kunnen individuele maar ook groepsdoelen zijn.  

Uitdaging 

We willen al onze leerlingen uitdagen op hun eigen niveau. We stellen hoge eisen aan onze leerlingen, 

maar ook aan ons zelf. We hebben oog voor leerlingen die extra hulp en aandacht nodig hebben, maar 

ook voor leerlingen die juist meer aankunnen. 

Samenwerken 

We willen onze leerlingen opleiden tot wereldwijze, kritische denkers. Samenwerken is daarbij erg 

belangrijk. Samenwerken met als doel om de wereld te veranderen vraagt focus op kennisvakken als 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, maatschappijleer en cultuur. We bieden deze vakken 

aan in samenhang, op de middagen in projectvorm. 

X-factor 

Op Pius X is veel aandacht voor sport, expressie, voeding, muziek en sociaal emotionele ontwikkeling. 

Pius X is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. De school is 

een veilige plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan 

met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een 

gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen, waarbij er veel aandacht is voor sociaal 

emotionele ontwikkeling, normen en waarden en onze eigen NAR regels. 



7 
 

PIUS X staat dus voor… 

Pius-skills en projectmatig werken 

Instructie volgens EDI 

Uitdaging op alle niveaus 

Samenwerken 

X-factor 

“Het team van de Pius X bestaat uit autonome leerkrachten in een professionele schoolcultuur die 

ervoor zorgen dat de leerlingen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces, zodat leerlingen worden 

opgeleid voor het wereldburgerschap in een geglobaliseerde wereld in het digitale tijdperk.” 
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H 3 Beleid excellente en hoogbegaafde leerlingen 

3.1 Ambitie voor excellente en hoogbegaafde leerlingen 

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, aansluitend op zijn/haar leerbehoefte (Kuipers, 2018). Blijkt 

een leerling behoefte te hebben aan meer en/of andere lesstof dan zijn er diverse mogelijkheden. Deze 

worden met de ouders besproken. Ook voor onze groep begaafden is er plaats binnen het 

handelingsgericht werken (HGW). Hiermee bedoelen we dat we inspelen op de onderwijsbehoeften van 

het kind. Deze behoeften en de aanpak worden beschreven in het groepsplan. De lessen in de klas 

worden verrijkt met de hogere denk-orde vragen genoemd in de taxonomie van Bloom (Schrover, 2020). 

Vooral de bovenste drie gebieden (analyseren, evalueren en creëren) moeten aan bod komen bij 

opdrachten voor de slimmere kinderen om de opdrachten complexer te maken. Het is niet nodig ook 

de onderste drie gebieden aan te spreken tijdens deze extra opdrachten. De taxonomie van Bloom is 

terug te vinden in bijlage 3. 

3.2 Excellente en hoogbegaafde leerlingen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen excellente en hoogbegaafde leerlingen (Kuipers, 2018). Excellente 

leerlingen zijn leerlingen die excellente prestaties laten zien (excellentie zegt iets over wat een kind 

doet). Deze leerlingen kunnen beter presteren als in de omgeving van het kind voldoende ruimte wordt 

gegeven aan talentontwikkeling. In ons onderwijs noemen wij deze kinderen de schoolslimme 

leerlingen. Een deel van deze kinderen is hoogbegaafd. Dit zijn leerlingen die ook de potentie hebben 

om tot hoge prestaties te komen, maar daarbij een afwijkende leerstijl hanteren, die een succesvolle 

carrière in de weg kan staan. Deze kinderen noemen wij de wereldwijze leerlingen. Onze school heeft 

de ambitie om dit aanbod voor alle schoolslimme en wereldwijze leerlingen te realiseren. 

In de groepen 1 en 2 spreken we van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Vanaf groep 3 

spreken we over schoolslimme (excellente) en wereldwijze (hoog)begaafde leerlingen. In onze visie 

hanteren we schoolslimme én wereldwijze kinderen als één doelgroep, (hoog)begaafden. 

3.3 Visie op schoolslim en wereldwijs 
Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en schoolslimme en/of wereldwijze leerlingen 

hanteren we een definitie die consistent is met de belangrijkste aspecten waarover in de meest bekende 

theorieën en modellen consensus bestaat of waarin zij elkaar aanvullen (SLO: Informatiepunt Onderwijs, 

Hoogbegaafdheid en Excellentie): 

❖ Schoolslimme en/of wereldwijze kinderen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om 

tot uitzonderlijke prestaties te komen, behorend bij de beste 20 procent, op één of meerdere 

vakgebieden. 

❖ De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel 

persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving zijn mede bepalend voor de mate 

waarin het aanwezige potentieel tot zijn recht komt (Mönks, 1985 en Gagné, 2010);  

❖ Een wereldwijze leerling beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief 

denkvermogen (Renzulli, 1978, Mönks, 1985 en Sternberg, 2003);  
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❖ Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een taak te 

volbrengen wat zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets hun interesse heeft 

(Renzulli, 1978)  

❖ (Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (karakteristiek) (Gardner, 1983 en Gagné, 2010);  

❖ Wereldwijs is geen ééndimensionaal begrip dat is uit te drukken in een criterium als een IQ-score 

van 130 of hoger. Een hoge score is wel een sterke indicatie van een hoge intelligentie, maar een 

lagere score sluit dit niet uit. (Hoog)begaafdheid omvat in ieder geval meer dan een hoge 

intelligentie en intelligentie omvat meer dan een IQ-test meet (Gardner, 1983, Sternberg, 2003). Op 

een gemiddelde populatie heeft 10 % van de leerlingen kenmerken die kunnen duiden op wereldwijs 

(Mönks, 1995), waaronder indicaties die duiden op een hoge intelligentie. 

Bij signalering/een vermoeden van hoogbegaafdheid volgen we een protocol.  

3.4 Visie hoogbegaafdheid 
Op de Pius X wordt gewerkt met een begaafdenprotocol en er is een begaafdenspecialist. Het kind staat 

centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht en respect. Wij bieden leerlingen een veilige, 

stimulerende en uitdagende omgeving waar talenten tot ontplooiing komen en waar zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Een aanvulling op het aanbod in de groep is onze Exploratuin. Deze Exploratuin is 

niet voor alle cognitief talentvolle/hoogbegaafde leerlingen bedoeld, maar alleen voor die leerlingen die 

naast een hoge intelligentie/begaafdheid een aanvullende leerbehoefte hebben, die in de eigen groep 

moeilijk gerealiseerd kan worden. Er moet dus sprake zijn van een aanvullende zorgvraag. De 

begaafdenspecialist is tevens leerkracht van de Exploratuin. 

Zowel de visie van de Laurentius Stichting als de visie van de Pius X hebben een aantal kernwaarden die 

terugkomen in de visie op excellentie en hoogbegaafdheid. Deze kernwaarden zijn: 

❖ Eigenaarschap: Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces. Vragen daarbij zijn: Wat wil 

je leren, welke hulp heb je daarbij nodig?  

❖ Toekomstgericht: Leerlingen worden opgeleid tot kritische denkers voor het wereldburgerschap in 

een geglobaliseerde wereld in het digitale tijdperk.   

❖ Samen: Samenwerken is daarbij een belangrijke factor en komt tot uiting in het projectmatig 

werken. 

Daarnaast werken we om de kwaliteit te bewaken met de PDCA-cyclus: Plan – Do – Check – Act. Deze 

cyclus sluit aan bij het handelingsgericht werken en komt terug in de programmadoelen voor de 

Exploratuin. 

3.5 Missie 

Onze school wil goed onderwijs verzorgen, gericht op de optimale ontwikkeling van iedere leerling. Wij  

bieden uitdaging voor iedere leerling. Het uitgangspunt hierbij is compacten en verrijken (zie bijlage 4) 

binnen de groep met pluswerk en het uitdagen, verdiepen en samenwerken buiten de groep in de 

Exploratuin. De Exploratuin is voor leerlingen die meer nodig hebben, dan het gecompacte en verrijkte 

aanbod in de groep. We hanteren hierbij een aantal uitgangspunten: 
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1. Talentontwikkeling is altijd een gevolg van aanlegfactoren en omgevingsfactoren. We zijn er ons 

terdege van bewust dat we er als leerkracht toe doen. 

2. Er zijn cognitief talentvolle leerlingen die goede prestaties laten zien en er zijn (talentvolle/ 

(hoog)begaafde leerlingen die de potentie hebben om tot hoge prestaties te komen, maar die het 

(nog) niet laten zien. Dit zijn de onderpresteerders, waarover in de volgende paragraaf meer wordt 

uitgelegd. Dit vraagt om maatwerk in aanbod én begeleiding. Wat betreft de signalering zijn we er 

ons bewust van dat toets resultaten alleen niet leidend zijn. 

3. Bij talentontwikkeling hoort een transfer plaats te vinden van infomeel naar formeel leren. We willen 

hiermee duidelijk maken dat leerlingen bij het ‘leren leren’ een beroep moeten kunnen doen op de 

juiste vaardigheden, bijvoorbeeld taakbesef, planning, doorzetten, reflectie en tegenslag. Vooral 

wereldwijze leerlingen hebben moeite met het aanleren van deze vaardigheden. We noemen dit de 

executieve vaardigheden. 

4. Talentontwikkeling gaat altijd gepaard met wilskrachtontwikkeling. In het bieden van maatwerk zal 

deze wilskracht-component steeds een onderdeel zijn. 

3.6 Signaleren 

Signalering is de eerste stap in het proces van leerlingbegeleiding. Signalering vindt per definitie plaats 

onder alle leerlingen. Signaleren is een continu proces, dat start bij de binnenkomst van groep 1. Het 

gaat de hele schoolloopbaan door en krijgt extra aandacht bij twijfel en/of signalen van collega’s en 

ouders. De leerkracht heeft over het algemeen de meest centrale rol in het signaleringsproces en 

gebruikt hierbij onder andere de resultaten in het leerlingvolgsysteem Esis, de observatiesystemen zoals 

Kijk en Scol en de kind- en ontwikkelgesprekken. Verder wordt in groep 4 en groep 6 de NSCCT 

afgenomen. De NSCCT is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en geeft de school een 

betrouwbare en valide indruk van het leerpotentieel van de leerlingen in de groepen 4-8. Met al deze 

informatie wordt de eerste selectie gemaakt voor de Exploratuin door directie, ib-er en specialist 

hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafde leerling kan thuis ander gedrag laten zien dan op school. Dit is 

vaak het geval bij onderpresteerders. Het komt voor dat cognitief talentvolle/hoogbegaafde leerlingen 

niet altijd in staat zijn om hoge prestaties te leveren. Ongeveer één op de vijf (hoog)begaafde leerlingen 

levert prestaties die lager zijn dan wat er op grond van zijn of haar aanleg verwacht mag worden. Op 

onze school doen we onze best om onderpresteren vroegtijdig te signaleren. We kennen de signalen. 

Daarnaast gebruiken we de uitslag van de NSCCT om onderpresteerders te signaleren. 

Er zijn twee soorten onderpresteerders:  

1. Absolute onderpresteerders: Dit zijn (hoog)begaafde kinderen die niet alleen onder hun eigen 

niveau presteren, maar ook beneden het groepsgemiddelde. Vaak gaat deze vorm samen met 

gedragsproblemen. Deze kinderen zijn vaak echte stoorzenders en hebben vaak een negatief 

zelfbeeld.  

2. Relatieve onderpresteerders: Dit zijn (hoog)begaafde kinderen die beneden hun eigen capaciteiten 

presteren, maar die wel steeds rond of net boven het groepsniveau blijven hangen. Dit is de vorm 

van onderpresteren die het meest voorkomt. Deze leerlingen passen zich over de gehele linie sterk 

aan. Zij willen vaak niet anders zijn dan anderen.  
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Het is daarom van belang dat de leerkracht in gesprek blijft met de ouders mede ook om informatie van 

ouders te verwerven.  

Daarnaast zal de leerkracht van de Exploratuin bovenbouw (groepen 6-8) gebruik maken van de 

vragenlijsten op basis van Meervoudige Intelligentie 

Theorie van Gardner, denkvoorkeuren op basis van 

Sternberg’s theorie van succesvolle intelligentie en 

voorkeur voor manier waarop de leerling zichzelf 

graag uitdrukt op basis van Renzulli (HB in Zicht). Dit 

alles geeft de begaafdencoördinator een goed beeld 

van het denkvermogen van de betreffende leerlingen. 

Daarnaast vullen ook de ouders en leerkracht een 

vragenlijst in waarin verschillende kenmerken van 

(hoog)begaafdheid terugkomen. Beide lijsten worden 

ingevoerd in de quickscan. Voorbeelden van ingevulde 

lijsten en de vragenlijst ouders/ leerkracht staan in 

bijlage 5. 

Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van de zes profielen die Betts en Neihart hebben samengesteld 

(Betts & Neihart (1988; 2010)). Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en 

behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen (SLO). Deze profielen 

zijn zowel voor ouders als leerkrachten een goede hulp om het kind te herkennen en daarmee te 

erkennen in zijn gedrag en leerbehoeften. Ter overzicht voor de leerkracht en de ouders wordt gebruik 

gemaakt van de versie die is opgesteld door SLO (placemat, zie bijlage 6). Deze profielen kan de 

leerkracht gebruiken om beter in te spelen op de onderwijsbehoeften van het kind.  

3.7 (Programma)doelen 

De doelen worden opgesplitst in termijndoelen voor het gehele (hoog)begaafdenbeleid en specifieke 

doelen voor de Exploratuin. 

Korte termijndoelen (binnen 1-2 jaar)  

❖ De leerkrachten weten wie onze meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn; 

❖ Meer- en hoogbegaafdheid is onderwerp van het klassenmanagement;  

❖ Alle leerkrachten bieden de meer- en hoogbegaafde leerlingen passende verrijking op de manier 

zoals die is afgesproken in het beleidsplan; 

❖ Een vorm van beoordeling wordt opgenomen in het digitale portfolio;  

❖ Er is een taakomschrijving gemaakt voor de begaafdencoördinator.  

Middellange termijndoelen (binnen 2- 4 jaar)  

❖ Alle leerkrachten compacten op dezelfde manier, zoals afgesproken en vastgelegd tijdens de 

onderwijskundige vergaderingen.  

❖ Meer- en hoogbegaafde kinderen worden voldoende uitgedaagd in het projectmatig werken 

❖ Het team is vakkundig en heeft voldoende kennis van (hoog)begaafdheid 
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Lange termijndoelen (binnen 3- 5 jaar)  

❖ We herkennen jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en bieden deze kinderen 

uitdagende materialen. 

Concreet betekent dit voor elke leerkracht: 

❖ Ik bied maatwerk in mijn aanbod, onderwijs op zijn/haar niveau. 

❖ Ik stimuleer elke leerling de uitdaging aan te gaan, durven te leren. 

❖ Ik stimuleer elke leerling door te zetten om de volgende stap te zetten. 

❖ Ik laat elke leerling ervaren dat je van fouten leert. 

❖ Ik leer elke leerling om zich een mening te vormen en andere meningen te respecteren. 

❖ Ik leer elke leerling het belang om samen te werken. 

❖ Ik leer elke leerling om samen te werken. 

De Exploratuin is bestemd voor kinderen die voldoen aan de gestelde criteria en is een plek waar het 

kind even helemaal zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of in te houden, omdat anderen 

hem/haar anders ‘raar’ of een ‘wijsneus’ vinden.  

De doelstelling van de Exploratuin is tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m groep 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel 

gebied, door ieder kind. Voor de Exploratuin hanteren we de volgende programmadoelen: 

❖ Het bieden van een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau (cognitief aspect); 

Leerlingen worden in de Exploratuin extra uitgedaagd om out of the box te denken en niet alleen 

met hun talenten aan de slag te gaan, maar ook uit hun comfort-zone te komen. 

❖ Er ligt extra nadruk op het Leren leren doordat de kinderen zichzelf doelen stellen (DLO lijst: Leren 

Leren, Leren Denken en Leren (voor het) Leven; bron: SLO, zie bijlage 7). Ze worden zelf eigenaar 

van hun leerprogramma. Leren betekent kennis en vaardigheden verwerven, grenzen verleggen, 

inzet en doorzettingsvermogen ontwikkelen, omgaan met tegenslagen, accepteren dat anderen een 

andere mening mogen hebben en kunnen samenwerken  

❖ Plezier in leren:  vergroten van de intrinsieke motivatie 

❖ Kritisch denken; het aanspreken van de hogere denk-ordes van Bloom (1956, zie bijlage 3) en de 

vragenlijst Denkprofielen (zie bijlage 5) 

❖ Aanbod is gericht op de brede talentontwikkeling door gebruik te maken van de leerlinglijsten: 

Expressiestijlen en Meervoudige Intelligentie (zie bijlage 5) 

❖ PCDA cyclus: Plan – Do – Check – Act: Leerlingen leren zelf te plannen (P), gaan samenwerken in 

projecten (D), reflecteren en evalueren (C) om vervolgens opnieuw te plannen. Daarbij zoeken ze 

steeds weer de uitdaging op. Deze cyclus is eindeloos en vormt een opwaartse spiraal zodat de 

kwaliteit toeneemt. 

❖ De gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te 

kunnen optrekken (sociaal/pedagogisch aspect). 

❖ Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van onderzoekend leren verweven met het 

projectmatig en groepsdoorbroken werken. Onderzoekend leren is een manier van lesgeven waarbij 

de vragen van leerlingen het uitgangspunt zijn voor hun leerproces. Zo worden de leerlingen 
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nieuwsgierig en bedenken ze op basis van hun interesse zoveel mogelijk vragen om meer over hun 

onderwerp te leren.  

Lange termijndoelstelling Exploratuin (3-5 jaar): 

❖ We willen met en voor ieder kind een eigen ontwikkelingsplan met eigen doelen op sociaal-

emotioneel en cognitief gebied (leerstrategieën en intellectuele) gaan maken; 

❖ Er wordt veel aandacht besteed aan de metacognitieve vaardigheden van de kinderen door middel 

van gericht onderwijsaanbod, creëren van zelfinzicht en feedback geven en ontvangen  

3.8 Aanpak 

Onze leerkrachten zijn deskundig (kennis) en vakkundig (vaardigheden). Zij kunnen de leerbehoefte van 

deze leerlingen in kaart brengen en hebben de mogelijkheid om te differentiëren in instructie van 

lesstof, tempo en aandacht. Zij zijn deskundig om hierover te communiceren met collega’s en ouders. 

Het bepalen van de leerbehoefte geschiedt gestructureerd en transparant. De leerbehoefte wordt 

vertaald naar concrete onderwijsdoelen. In de onderwijsdoelen is aandacht voor het cognitieve, het 

mentale/emotionele en het sociale aspect. Voor deze leerlingen wordt het onderwijsaanbod planmatig 

aangeboden, op basis van de leerbehoefte. Het aanbod van compacten, verrijking en verbreding wordt 

op een planmatige doorzichtige wijze aangeboden. Een over zicht hiervan staat in bijlage 9. We bieden 

lessen aan in een activerende didactiek, waarin hogere orde denkvragen gesteld worden. De attitude 

met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van 

schoolslimme en wereldwijze leerlingen. Deze aanpak resulteert in zichtbare opbrengsten met 

betrekking tot leerambitie, -resultaat en welbevinden. In onderstaande tabel staat de werkwijze 

beschreven. 
 

Wie Schoolslimme Wereldwijze Begaafd op één gebied 

Wat Pluswerk uit de plusbak Pluswerk uit de plusbak en 

Exploratuin 

Pluswerk uit de plusbak op dat 

specifieke gebied 

Waarom Moeten zich blijven ontwikkelen en 

uitgedaagd worden 

Moeten zich blijven ontwikkelen en 

uitdagen én zich met 

gelijkgestemden meten 

Kans krijgen zich te ontwikkelen en 

uitgedaagd te worden op dit gebied 

Waar In de klas of onder begeleiding op 

een andere plek 

In de klas, onder begeleiding andere 

plek en in de Exploratuin buiten de 

eigen klas 

In de klas of onder begeleiding op 

een ander plek 

Wanneer Dagelijks één of meerdere 

momenten 

Dagelijks één of meerdere 

momenten met materiaal uit 

plusbak, de Exploratuin één keer 

per week 

Tijdens de desbetreffende les en 

overige momenten 

Hoe Met extra materiaal uit de plusbak Met extra materiaal uit de plusbak 

en de Exploratuin-lessen 

Met extra materiaal uit de plusbak 

Tabel 1: Werkwijze begaafdenonderwijs Pius X 

Tevens wordt er gewerkt met gedifferentieerde verrijking binnen het projectmatig werken. Ieder kind 

werkt binnen zowel schoolbrede projecten (binnen cluster) als de kleinere wereldoriënterende 

projecten (eigen klas of met parallelgroep) op zijn eigen niveau. Door te starten met een voortoets 
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wordt het niveau bepaald van de leerlingen. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende 

werkvormen. Sinds het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met Blink geïntegreerd. In bijlage 8  staat 

meer over ons projectmatig werken en de ‘21st century skills’.   

3.9 Het bepalen van de onderwijsbehoefte 

Om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen, zijn de volgende vragen 

richtinggevend (bron: SLO): 

• Hoe komen de basisbehoeften competentie, autonomie en relatie tot recht? In de 

leerlingprofielen (bijlage 6) komen deze basisbehoeften terug. 

• Hoe kan aangesloten worden op het actuele ontwikkelingsniveau, zodat een doorgaande 

ontwikkeling geborgd is? 

• Hoe kan rekening gehouden worden met verschillen in leervoorkeuren? 

• Hoe kunnen analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden succesvol ontwikkeld 

worden? 

De onderwijsbehoefte van schoolslimme en wereldwijze leerlingen worden op onze school in kaart 

gebracht aan de hand van een vaste procedure. Om tot een goed onderwijsaanbod te komen willen we 

weten wat de leerling van ons nodig heeft. Onze taak is om die onderwijsbehoefte in kaart te 

brengen. Onze leerkrachten zijn op de hoogte van de kenmerken en specifieke leereigenschappen van 

cognitief talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen. Ze zijn ook op de hoogte van het feit dat sommige 

leerlingen moeilijk te herkennen zijn. Wanneer er signalen van cognitief talent/(hoog)begaafdheid zijn 

opgemerkt, worden diagnostische stappen gezet. Leerkrachten beschrijven de onderwijsbehoeften van 

de leerlingen in het ontwikkelingsperspectief In Esis. Belemmerende en stimulerende factoren worden 

verzameld door observaties, kind/ontwikkelgesprekken, gesprekken met ouders, informatie uit het 

leerlingvolgsysteem. Dit wordt vertaald naar onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind nodig bij deze 

leerkracht, in deze groep, met deze ouders. In bijlage 9 staan deze onderwijsbehoeften genoemd. In 

bijlage 9 staat in een overzichtelijk placemat de route voor de begaafde leerlingen. 

3.10 Aanbod groepen 1 en 2 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong laten al op jonge leeftijd signalen zien. Deze signalen hebben 

vaak betrekking op een voorlijke taalontwikkeling, een grote mate van nieuwsgierigheid en een grote 

drang voor ontdekken.  

Wij zorgen voor voldoende uitdaging in de klas en dat de leerling hiermee aan de slag gaat. Kleuters met 

een ontwikkelingsvoorsprong, die niet aan de slag gaan met uitdagend materiaal, lopen een reële kans 

om faalangst te ontwikkelen. Ze krijgen opdrachten die hen niet veel moeite kosten en waarbij ze geen 

fouten maken. ‘Geen fouten maken’ wordt voor deze kinderen de norm. Op den duur beginnen ze niet 

eens meer aan moeilijker werk, uit angst om af te wijken van die zelf gestelde norm. Het is belangrijk 

om dit proces vroegtijdig te onderbreken en om deze kleuters te ‘leren leren’. 

Om deze leerlingen te stimuleren om een werkelijke inspanning te leveren is het wenselijk dat de 

aangeboden opdrachten het niveau van de leerling overstijgen, zodanig dat het kind van tijd tot tijd leert 

om ‘op zijn tenen te lopen’. De leerling wordt uitgenodigd zijn ‘comfortzone’ te verlaten en de stap te 
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zetten naar ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. Wanneer dit niet of onvoldoende geschiedt, lopen 

deze leerlingen al in de eerste jaren van het basisonderwijs vast. 

Ons onderwijsaanbod (cognitief en niet-cognitief) wordt op een planmatige wijze aangeboden en is er 

sprake van een breed aanbod. In de groepen 1 en 2 wordt veelal gewerkt aan de hand van thema’s. Voor 

leerlingen die meer aankunnen wordt in de planning bewust rekening gehouden met een complexer 

aanbod op maat: 

• Materialen die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die meer kunnen, zodat er mogelijkheden tot 

leren gecreëerd worden, bijvoorbeeld puzzel-, spel- en constructieopdrachten. 

• Uitdagende hoeken: ontdekhoeken of timmer- en constructiehoeken. Deze hoeken bieden kleuters 

met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid om hun interesses te bevredigen, maar ook voor 

andere kleuters zijn deze hoeken geschikt. Dit zorgt voor mogelijkheden tot samenwerking.  

• Een lees-/schrijfhoek. Als een kleuter interesse toont in letters en woorden is er een mogelijkheid 

hier aan tegemoet te komen. 

• Opdrachten met een hoger abstractieniveau, complexe vragen, combinaties van problemen en 

problemen met een open einde. Opdrachten die de gelegenheid geven tot reflectie, een 

onderzoekende houding, stimuleren met ruimte voor creativiteit en het vinden van eigen 

oplossingen. 

• Kleuterplein dat is ingericht aan de hand van het thema. Ook hier is er ruimte voor uitdaging en 

(klasdoorbrekende) samenwerking met andere kinderen. 

Voor het systematisch observeren en registreren maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Kijk. 

3.11 Aanbod groep 3-8 
Schoolslimme en/of wereldwijze leerlingen hebben veelal eigen onderwijsbehoeftes. Voor deze 

leerlingen vinden wij het belangrijk dat ze blijven leren. Op onze school hebben we de ambitie om elke 

leerling te leren om het beste uit zichzelf te halen. De lat ligt daarbij hoog. We willen dat er op onze 

school voor schoolslimme en/of wereldwijze leerlingen in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch 

didactisch opzicht een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Er worden eisen 

gesteld aan het (verrijkings)werk en het leerproces, gerelateerd aan de doelen op basis van de in kaart 

gebrachte onderwijsbehoefte. Deze doelen kunnen onderwijsinhoudelijk zijn maar er worden ook 

doelen gesteld op het gebied van leergedrag, mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Ons 

onderwijsaanbod (cognitief en niet-cognitief) voor deze leerlingen wordt op een planmatige wijze 

aangeboden. We kunnen daarbij een keuze maken uit: 

Compacten en verrijken 
In de klas wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de schoolslimme en 

wereldwijze leerling. De klassikale instructie wordt zo nodig ingekort en/of gericht op de aanpak van de 

leerstof door middel van het stellen van de zogenaamde ‘controle van begrip’-vragen (EDI). Daarnaast 

maken deze leerlingen zo weinig mogelijk herhalingsopdrachten. Per leerling en per vakgebied wordt 

bekeken in hoeverre de basisstof verkort kan worden en welke verrijkingsstof passend is. Het 

verrijkingswerk komt in de plaats van een deel van het basiswerk. Dit verrijkingswerk is verdiepend en 

verbredend. Het doet bovendien een beroep op het creatief denkvermogen. Tijdens het uitlegmoment 

van de klassikale instructie, klassengesprekken, kringgesprekken en andere klassikale activiteiten houdt 
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de leerkracht met het type vragen zoveel mogelijk rekening met deze leerlingen (vragen van een hogere 

denkorde van Bloom). Zie bijlage 10 voor een uitwerking van de rekenspecialist. 

Versnellen 
Een kind kan vervroegd doorstromen en een klas overslaan. Wij gaan hier in de eerste plaats niet van 

uit. Soms blijkt de voorsprong echter dusdanig te zijn dat het zinloos is om niet te versnellen. Hier spelen 

verschillende aspecten mee: niet alleen cognitief, maar ook sociaal en/of emotioneel. Het blijft onze 

voorkeur hebben om niet te versnellen, maar door compacten en verrijken het kind voldoende uitdaging 

te bieden. Mocht versnelling onontkoombaar zijn, dan maken wij gebruik van de ‘Versnellingswijzer’ van 

School aan Zet. De beslissing voor een versnelling wordt in het zorgoverleg besproken en er wordt zo 

nodig een (extern) deskundige ingeschakeld. 

Projectmatig werken 
We hebben gekozen om ons onderzoekend leren en projectmatig werken aan te bieden in de 

zaakvakken door middel van de methode Blink geïntegreerd (groepen 3-8). Deze methode maakt 

gebruik van een activerende (integrerende) didactiek. Dit zijn aanvullende pedagogische en didactische 

interventies om de (denk)activiteiten van leerlingen te stimuleren en daarmee de lesmethoden meer 

los te laten. Met deze activerende didactiek beogen we leerlingen te stimuleren. Wij bieden de stof aan 

waarbij we de leerling net altijd een stap voor zijn en voortdurend kijken naar de volgende stap die voor 

de leerling nog een uitdaging is. 

3.12 Extra zorg op maat 
Als de handelingsadviezen die de HB specialist in overleg met de leerkracht uitgezet heeft niet 

voldoende zijn, dan kan er een preventief ondersteuningstraject bij PPO Delflanden aangevraagd 

worden. Er zijn leerlingen met een leerbehoefte, die binnen het basisarrangement lastig in te vullen is. 

Deze leerlingen hebben recht op aanvullende zorg en begeleiding.  

Binnen PPO Delflanden worden drie groepen leerlingen (h)erkend die extra ondersteuning /een 

arrangement nodig kunnen hebben. De basisondersteuning is dan ontoereikend om het leerpotentieel 

van deze leerlingen te benutten. De drie groepen leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor een 

HB arrangement worden hieronder benoemd en toegelicht.  

• Groep A- de versnelde leerlingen 

De groep versnelde leerlingen die door versnelling op de leeftijd van negen, tien of elf jaar klaar zijn 

met het basisonderwijs en nog een extra jaar op de basisschool nodig hebben om daadwerkelijk de 

overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.  

• Groep B- de onderpresteerders  

Dit zijn leerlingen waarbij de actuele schoolprestaties niet overeenkomen met het veronderstelde 

leerpotentieel. Het leerpotentieel is gebaseerd op IQ-onderzoek, observaties van de ouders en de 

leerkracht en de kennis van de vroege ontwikkeling van het kind/ de leerling. Er wordt pas van 

onderpresteren gesproken wanneer dit langer dan een half jaar duurt.  

• Groep C- de dubbel bijzondere leerlingen  

Dit zijn leerlingen die enerzijds (kenmerken van) zeer hoge intellectuele capaciteiten en anderzijds 

(kenmerken van) leer- of ontwikkelingsproblemen hebben. Dit wordt zichtbaar in een 

ontwikkelingsprofiel met intra-individuele discrepanties tussen sterktes en (relatieve) zwaktes, die 
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speciale psycho-educatieve behoeften met zich mee kunnen brengen; deze profielen verschillen 

sterk tussen individuen. (Burger- Veltmeijer et al., 2018) Voor deze drie groepen kunnen 

arrangementen worden toegekend.  

3.13 Communicatie met ouders 
Op onze school hebben we de ambitie om elke leerling te leren om het beste uit zichzelf te halen. De lat 

ligt daarbij hoog. Op onze school hechten we veel waarde aan een goede band met de ouders. Wij 

stimuleren ouderbetrokkenheid en zijn in de communicatie open en transparant. 

Ouders worden betrokken bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte en we nemen hen mee in 

het bepalen van de leerdoelen. We informeren hen over de aanpak op school en geven desgewenst 

adviezen over de aanpak thuis. Bij vragen of knelpunten nemen we hen serieus. Als het ergens niet goed 

gaat en ouders met hun vragen komen, vraagt dat onze accuratesse en zorgvuldigheid. Wanneer wij 

signalen zien dat het met een leerling niet goed gaat nemen we contact op met ouders. 

3.14 Overgang naar het VO 
Wij zorgen voor goede overdracht naar het VO. De VO school ontvangt het Onderwijskundig Rapport, 

waarin het kind beschreven staat. Tevens zorgt de leerkracht van groep 8 voor een ‘warme’ overdracht. 

3.15 Borging 
Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de borging van het beleid: 

Het onderwerp wordt vier keer per jaar in een teambijeenkomst besproken. Tijdens de klassenbezoeken 

besteedt de specialist HB aandacht aan de vertaling naar de praktijk. In de leerlingbesprekingen worden 

deze leerlingen besproken. We bespreken elk jaar in het team de scholingsbehoefte. 

Daarnaast maken we gebruik van de scanlijsten van ScanHB (Zie bijlage XX). Op basis van de resultaten 

stellen we ons scholingsprogramma bij. Eén keer per 4 jaar herijken we het beleid. Om het jaar vullen 

we lijst 4 t/m 8 in en vragen we ouders en leerlingen om lijst 9 en 10 in te vullen. De resultaten bespreken 

we in het team en MR en indien nodig stellen we onze aanpak bij. Dit doen we tegelijk met de ouder 

tevredenheidspeilingen. 

Bij kwaliteitszorg stellen we onszelf de volgende vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen 

goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die informatie? Kwaliteit is voor 

ons: Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. De kwaliteitskaart die we gebruiken staat in bijlage XX. 

3.16 Scholing/professionalisering 
Wij hebben een gedegen beleidsplan vastgesteld. Daarnaast beschikken wij over de 

nodige deskundigheid (kennis en vaardigheden). Wij gaan scholing volgend om in onze groepen de 

leerbehoefte van cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen en deze te vertalen 

naar een passend leeraanbod. We zijn in staat om te differentiëren in instructie van lesstof, tempo en 

aandacht. Onze specialist hoogbegaafdheid heeft een opleiding gevolgd en is capabel om ondersteuning 

te bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouders bij leerbelemmeringen van leerlingen. 
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Bijlage 1 Visie Laurentius stichting 

Onze leerlingen zijn meer dan een optelsom van taal en rekenen. Hun leren staat bij ons in het teken 

van hun hele persoonsvorming. Natuurlijk, de ontwikkeling van hun cognitieve vermogens is hierin 

onontbeerlijk, zo ook de cijfers en scores die zij hierin behalen. Maar hun humaniteit gaat hier niet in 

op. Er is altijd – meer en anders te leren. Het Laurentius onderwijs is een dynamisch proces: 

samenwerken met leerlingen en tussen leerlingen onderling is een belangrijke pijler. Samenwerken 

betekent delen van kennis en gebruikmaken van elkaars vaardigheden, de basis van alle gemeenschap. 

Een andere pijler is wat we eigenaarschap noemen: het opnemen van je eigen 

verantwoordelijkheid door zelf actief deel te nemen aan het leerproces: leerlingen, leerkrachten, 

schooldirecteuren, kortom, alle collega’s die participeren aan de Laurentius Stichting. Eigenaar worden 

van dat wat je wilt en kunt, ervoor gaan staan, hoort bij het leerproces dat altijd een vorming van de 

eigen persoon is.  

Om zo te kunnen leren, heb je een omgeving nodig die tegelijk veilig en uitnodigend is, die prikkelt en 

ruimte biedt voor zowel concentratie als beweging. De buitenwereld is een belangrijke factor om 

rekening mee te houden, want de schoolmuren zijn tegenwoordig poreus. Voor leerkrachten en 

schooldirecteuren is het een voortdurend zoeken én bewaken van een plezierige balans tussen binnen 

en buiten. We willen niet afgesloten zijn van de buitenwereld waar onze leerlingen tenslotte hun weg 

moeten gaan vinden, maar we willen evenmin kritiekloos door allerlei ontwikkelingen gegijzeld worden. 

Als onderwijsgevenden nemen we notie van ontwikkelingen, leren we, volgen we cursussen en 

opleidingen en integreren onze bevindingen binnen de schoolmuren. We groeien en delen onze oogst. 

Een andere, veelbetekenende factor in het actieve leren van onze leerlingen is de pedagogische ruimte 

die noodzakelijk is voor hun uitgroeien tot een persoon. In onze onderwijspraktijk schuilt ook altijd een 

pedagogische opdracht: normen en waarden voeden ons op, geven richtlijnen voor ons handelen en 

groei. Zo is de bedding in het klaslokaal een oefening in onze waarden. Zoals bijvoorbeeld de waarde 

samen: je mag vertrouwen op de ander, je mag het samen doen en daarin groeien. Die speelruimte is 

letterlijk en figuurlijk waardevol. Waarde is geen abstractie voor ons, maar een voelbare praktijk.  

Onze ambities en praktijken zijn geworteld in de katholieke, levensbeschouwelijke identiteit waarvan 

wijzelf de levende dragers zijn. Leren, het worden van een persoon, is een gelovige praktijk. We geloven 

in onze leerlingen. In hun vallen en opstaan. In het vergeven zijn en worden, het steeds weer opnieuw 

beginnen zoals ons is voorgedaan in de gestalte van Jezus. Wij geloven ook in solidariteit, in het uitsteken 

van onze handen naar elkaar. En we geloven in gastvrijheid: elk kind is welkom en is ons dierbaar.   

Bijlage 2 Uitgebreide Missie en Visie Pius X 

Pius X is een katholieke school waar de professionele houding en inzet van de teamleden met betrekking 

tot het onderwijs heel belangrijk zijn. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, 

kinderen en voor de teamleden. Uniek aan de Pius X is dat er een stabiele koers wordt gevaren in balans 

met vernieuwingsgezindheid binnen het team. Leerkrachten hebben elk hun eigen kwaliteit en zetten 

die in voor het onderwijs. Natuurlijk is het onze taak als basisschool om aan de leerlingen kennis over te 

dragen. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk door:  
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· Het kiezen van goede methodes;  

• Het na- en bijscholen van het team;  

• Een goede zorgstructuur.  

De kracht van de Pius X is dat men aandacht heeft voor en alert is op een veilige sfeer voor alle kinderen 

op school. De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen. Op de Pius X wordt ieder 

kind gezien: het voelt zich veilig en gehoord. De Pius X heeft eenduidigheid en structuur binnen de school 

voor ouders, kinderen en teamleden. Prestaties op alle gebieden tellen mee. We vinden dus ook sociaal-

emotionele vorming heel belangrijk. De school is een afspiegeling van de maatschappij. Wij vinden het 

onze taak om de kinderen met elkaar om te leren gaan (sociaal emotionele vorming). In de praktijk wil 

dat zeggen, dat de kinderen in de klas:  

• Leren omgaan met hun sterke en zwakke kanten  

• Leren op hun beurt te wachten  

• Leren te delen  

• Leren dat ze kinderen tegen kunnen komen die aardig tegen je zijn, maar dat er ook kinderen zijn 

die wel eens plagen  

• Leren dat ze een persoon zijn in een groep en dat dat anders is dan thuis  

• Leren dat er soms andere regels zijn dan thuis  

• Weten dat ze niet het hele jaar naast hun vriendinnetje of hun vriendje mogen zitten, maar dat ze 

naast iedere leerling in de groep moeten kunnen zitten  

• Leren elkaar te helpen als dat nodig is  

• Leren eigen initiatief te nemen  

• Leren om zelf verantwoording te dragen voor hun eigen leerproces.  

We leren de kinderen respect en waardering voor elkaar te hebben, om elkaar te accepteren zoals je 

bent. Een goed voorbeeld doet goed volgen. We vinden een goede sfeer in het team dan ook heel 

belangrijk. Evenals onze contacten met de ouders. Hoe volwassenen met elkaar omgaan is een 

voorbeeld voor onze kinderen. Ook leren we de kinderen respect en waardering voor de omgeving, de 

natuur en andermans eigendommen te hebben. We worden daarbij geholpen door de catecheselessen, 

de lessen sociaal/emotionele vorming en onze NAR regels. We vinden concentratie en motivatie 

belangrijk en ook ontspanning en creativiteit. We geven hier aandacht aan in de dagelijkse omgang met 

elkaar, maar ook tijdens feesten en vieringen. 

In september 2017 is de directeur samen met twee leerkrachten gestart met de teammaster transitie in 

het onderwijs met technologie (3TO). Ze werken op de Pius x aan de volgende ambitie: Het team van de 

Pius X bestaat uit autonome leerkrachten in een professionele schoolcultuur die ervoor zorgen dat de 

leerlingen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces, zodat leerlingen worden opgeleid voor het 

wereldburgerschap in een geglobaliseerde wereld in het digitale tijdperk. In de beginfase zullen we ons 

vooral richten op de professionele cultuur. We kunnen tenslotte pas eigenaarschap van de leerlingen 

verwachten als de leerkrachten eigenaarschap hebben. 
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Bijlage 2 Kwaliteitscyclus Pius X 

In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus plan-do-check-act.  

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, 

meten we de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe 

we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. 

Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten 

ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele 

bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven.  

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 

voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van de school. Ook de 

medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent dat er voortdurend 

bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd 

worden.  

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze planning nog 

wel op de goede weg zitten.  

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in 

de planning. Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de 

cyclus opnieuw doorlopen. 
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Bijlage 3 Checklist Taxonomie van Bloom 

De taxonomie van Bloom kan goed worden toegepast om in de les te differentiëren. Een goede 
differentiatie verrijkt het onderwijs. Daarvoor maak je gebruik van Bloom’s diagram, waarin inhoud, 
proces en product een plaats krijgen. Deze drie onderdelen samen zijn de leerervaring die de leerling 
opdoet. Het proces is het belangrijkst om de leerlingen goed te kunnen uitdagen in hun denken. Want 
daar gaat het iedere keer om. Tijdens de voorbereiding moet de docent goed voor ogen hebben dat de 
opdrachten complexer gemaakt moeten worden en niet moeilijker.  

 

Bloom diagram: 

Onthouden: Maak een mindmap, beschrijf 10 feiten 

Begrijpen: Herschrijf in eigen woorden, formuleer conclusie 

Toepassen: Vul een matrix in, schrijf een krantenbericht 

Analyseren: Vergelijk en zoek verschillen, wat als..? 

Evalueren: Ontwikkel criteria, Beargumenteer een besluit 

Creeren: Bedenk een strategie voor, herschrijf een code 
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Bijlage 4 Compacten en verrijken 

Wat is compacten?  
Drent en Van Gerven (2002) omschrijven compacting als het overslaan van overbodige herhalings- en 

oefenstof en in bredere context het afstemmen van het leerstofaanbod op de (leer)eigenschappen van 

(hoog)begaafde leerlingen. Compacten doen we bij ons met rekenen en taal; soms bij andere vakken. 

Met rekenen maken de kinderen vanaf groep 5 eerst de toets. N.a.v. de foutenanalyse bepaalt de 

leerkracht of een kind meedoet met de rekeninstructie of gaat compacten. De kinderen maken de 3 

sterren aanpak van Wereld in getallen. De tijd dat de kinderen hierdoor vrij maken wordt voor het 

levelwerk gebruikt (voor uitleg levelwerk, zie verderop in dit beleidsplan). Voor het vak lezen zullen deze 

kinderen 2 à 3 keer in de week tijdens het circuitlezen werken met de levelmaterialen. Met spelling 

maken de leerlingen vanaf groep 5 eerst de toets. Naar aanleiding van de foutenanalyse bepaalt de 

leerkracht of een kind meedoet met spelling in de groep of gaat compacten. Heeft het kind bij de toets 

0 of 1 fout: het kind doet mee met de instructie van het spellingsprobleem en gaat dan compacten. 

Heeft het kind bij de toets 2 of meer fouten: kind doet mee met de groep. In groep 4 wordt meegedaan 

met de instructie van de spellingsmoeilijkheid. Daarna zal het kind aan één verwerking meedoen. Als 

hier één of geen fouten in worden gemaakt, dan mag het doorgaan met het levelwerk. Meer fouten 

meedoen betekent meedoen met de groep.  

Wat is verrijken?  
Verrijken is het ‘bewust buiten het basiscurriculum treden met ideeën en kennis die de leerling in staat 

stellen zich bewust te worden van de wijdere context van een onderwerp’ (Freeman 1998). 

Verrijkingsonderwijs vult de ruimte die ontstaan is door compacten met zinvolle onderwijsactiviteiten 

die aansluiten op de bredere ontwikkeling van de leerling en die aanzetten tot het leren denken en leren 

leven (Van Tassel-Baska 1982; Drent &Van Gerven 2002). Verrijken kan onderscheiden worden in 

verdiepen: aansluitend op de basisstof en het reguliere curriculum, en verbreden: het uitbreiden van 

het reguliere curriculum (Van Gerven 2001). Dit doen wij door het gebruik van de levelbox (zie verderop 

in dit beleidsplan). 
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Bijlage 5 Leerlinglijsten HB in Zicht (BB) 

In dit beleidsdocument staat van iedere vragenlijst een ingevuld voorbeeld. 

De vragenlijst Denkprofielen is gebaseerd op de verschillende denkvaardigheden die Sternberg benoemt 

in zijn succesvolle intelligentie theorie. De verschillende denkvaardigheden zijn: Analytisch denken, 

Creatief denken en Praktisch denken. Je bent succesvol intelligent wanneer je de juiste intelligentie op 

het juiste moment inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld resultaat Denkprofielen 

De tweede lijst, expressiestijlen, is het meetinstrument My Way ... An Expression Style Inventory 

ontwikkeld door Kettle, Renzulli, & Rizza (1998). De lijst bestaat uit 50 stellingen die leerlingen kunnen 

gebruiken om hun persoonlijke expressiestijlprofiel op 10 verschillende schalen te bepalen. 

Leerkrachten kunnen deze informatie gebruiken om hun onderwijs te verrijken. 

 

 

Voorbeeld resultaat Expressiestijlen 
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De laatste leerlinglijst is het Meervoudige Intelligentiemodel van Gardner (1983). Volgens Gardner is er 

niet één intelligentie, maar beschikt ieder persoon over meerdere intelligenties die verschillend zijn 

ontwikkeld. De drie leerlinglijsten zijn via de website HBinZicht (www.HBinZicht.nl) beschikbaar gesteld 

en in begrijpelijke taal aangepast door Houkema. 

 

 

Voorbeeld resultaat Meervoudige Intelligentie 

 

Vragenlijst ouders 

De vragenlijst voor ouders/ leerkracht is eveneens ontwikkeld door Houkema. De lijst bestaat uit een 

aantal begaafdheidskenmerken waarvan ouders kunnen aangeven of deze wel, niet of soms aanwezig 

zijn bij hun kind. Deze zelfde lijst wordt ook door de leerkracht ingevuld. Beiden lijst worden ingevoerd 

in de quickscan. De resultaten hiervan worden tegen elkaar uitgezet in een grafiek. 

  

http://www.hbinzicht.nl/
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Vragenlijst ouders   Naam kind:     Datum: 

Op school willen we graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw zoon/dochter. Daarom is de indruk die u hiervan heeft 
voor ons ook van belang. Hieronder staan een aantal omschrijvingen. Kruis aan (x) welke omschrijvingen op uw 
zoon/dochter van toepassing zijn en licht de aangekruiste items toe  met een voorbeeld waaruit dit blijkt. Als u twijfelt, of er 
onvoldoende zicht op heeft, vult u een ‘!’ in. U hoeft niets in te vullen als een omschrijving niet van toepassing is. De 
ingevulde formulieren kunt u weer inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 Omschrijving   Toelichting 

1 heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort 
veel en genuanceerd, heeft oog voor details 

  

2 is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet 
veel over één of meer specifieke onderwerpen, 
vraagt door en wil het écht begrijpen 

  

3 is snel van begrip en denkt zelf verder door, 
begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd 

  

4 brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan of 
geleerd snel en makkelijk in verband met nieuwe 
kennis / situaties 

  

5 ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe 
iets werkt, zoekt naar verklaringen 

  

6 is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, 
waartoe hij/zij zich voelt aangesproken 

  

7 werkt enthousiast voor passies, is gedreven om 
(eigen) gestelde doelen te bereiken 

  

8 is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel energie, 
houdt zich veel bezig met verschillende 
(buitenschoolse) activiteiten 

  

9 is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, 
originele vragen of oplossingen en legt brede 
verbanden, die niet direct voor de hand liggen 

  

10 maakt grote denksprongen, ziet vanuit 
verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden 
om dingen te combineren, draagt meerdere 
oplossingen aan 

  

11 staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet 
zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval van 
tegenstrijdigheden 

  

12 is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen, 
ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen 

  

13 heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, 
denkt graag door, neemt dingen (bewust) letterlijk 

  

14 houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot 
moeilijke opdrachten, is bereid risico's te nemen 

  

15 staat kritisch ten opzichte van zichzelf, streeft naar 
perfectie 

  

16 heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen zelf 
ontdekken of bepalen 

  

X   = van toepassing ! = twijfel / onvoldoende zicht op 
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Bijlage 6 Leerlingprofielen 
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Bijlage 7 Doelenlijst SLO 
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Bijlage 8 Blink geïntegreerd en de 21st Century 

Skills 
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Bijlage 9 Onderwijsbehoeften in kaart 

  

Dolfijn-Excellent plan: werken aan structureel verrijkingsonderwijs.  

Onderwijsbehoeften  

Voorbeelden van onderwijsbehoeften van begaafde en intelligente leerlingen.  

Leren en werken: 

1. Dit kind heeft een leraar nodig die verrijkende leeractiviteiten aanbiedt op het juiste niveau. 

- Methodeverrijking (vlotte leerlingen) 

- Verdieping buiten de methode ( intelligente en begaafde leerlingen) 

- Verbreding, zoals Spaans of programmeren (intelligente en begaafde leerlingen) 

2. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind ruimte biedt voor eigen initiatief, zoals meedenken over 

het verrijkingsprogramma.  

3. Dit kind heeft een leraar nodig die inspeelt op specifieke interesses van het kind. 

4. Dit kind heeft een leraar nodig die ruimte maakt binnen het reguliere programma (compacten en 

verkorte instructie) zodat het kind voldoende tijd heeft om aan verrijking toe te komen. 

5. Dit kind heeft een leraar nodig die de verrijkingstijd clustert (bijvoorbeeld 1 uur per dag), zodat het 

kind zich echt kan verdiepen in de verrijking.  

6. Dit kind heeft een leraar nodig die een duidelijke structuur aanbrengt binnen het te maken werk 

(zoals een dag- of weektaak voor het kind). 

7. Dit kind heeft een leraar nodig die duidelijke afspraken maakt en eisen stelt. 

8. Dit kind heeft een leraar nodig die het proces van werken met het kind bespreekt (vooraf, tijdens en 

na de taak). 

9. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind leert leren door het aanbieden van heldere 

leerstrategieën.  

10. Dit kind heeft een leraar nodig die het verrijkingswerk met kind evalueert en beoordeelt (in 

woorden, cijfers of op het rapport). 

Omgaan met jezelf en de ander: 

1. Dit kind heeft een leraar nodig die zich als ‘sparringspartner’ opstelt (erkenning van begaafdheid, 

delen van humor, vragen naar belevenissen, begrijpende blikken).  

2. Dit kind heeft een leraar nodig die ruimte biedt om ervaringen met en resultaten van het 

verrijkingswerk te delen met groepsgenoten.  

3. Dit kind heeft een leraar nodig die ervoor zorgt dat het kind (ondanks het andere werk) sociaal-

emotioneel gezien bij de groep wordt gehouden. 

4. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind in contact brengt met ‘ontwikkelingsgelijken’ (het 

vinden van een werkmaatje: digitaal of fysiek, binnen of buiten de groep). 

5. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind begeleidt in het samenwerken met anderen 

(leeftijdsgenoten en/of ontwikkelingsgelijken).  

6. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind stimuleert om te laten zien wat het kind kan, met de 

nadruk op het doorzettingsvermogen.  

7. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind steunt bij het diepe denken over ‘grote onderwerpen en 

levensvragen’ en daarbij rekening houdt met de emotionele ontwikkeling van het kind. 

8. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind helpt bij het stellen van reële eisen aan zijn/haar kunnen 

(voorkomen perfectionisme). 

9. Dit kind heeft een leraar nodig die het kind steunt en aanmoedigt in het aangaan van uitdagende en 

complexe taken (voorkomen faalangst).  

Dit kind heeft een leraar nodig die het kind begeleidt in het aangaan en onderhouden van sociale 

contacten (uitgaande van de behoeften van het kind). www.surplus-begaafden.nl  
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Bijlage 10 Placemat route 

Op de Pius X wordt ieder kind voorzien in zijn/ haar onderwijsbehoefte 
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Bijlage 11 Rekenroute sterke rekenaars 

Sterke rekenaars 

De volgende kenmerken worden in de literatuur genoemd van sterke rekenaars: 

• ze zijn goed in het leggen van verbanden; 

• ze zijn goed in het analyseren; 

• ze maken grote denksprongen; 

• ze hebben oog voor structuren en patronen; 

• ze zijn creatief: kunnen kennis op nieuwe manieren gebruiken; 

• ze zien meerdere oplossingsprocedures. 

Met sterke rekenaars worden niet alleen de hoogbegaafden bedoeld, maar alle leerlingen die sterk zijn in 
rekenen. Het signaleren van sterke rekenaars en het realiseren van een passend aanbod moet niet pas in de 
midden- of bovenbouw gebeuren, maar al in de kleutergroepen. Rekensterke kleuters zijn te herkennen aan hun 
bovengemiddelde interesse voor rekenactiviteiten. Ze kunnen vlot en foutloos tellen tot 100, kleine 
hoeveelheden overzien en soms ook al klokkijken. 

Onderwijsbehoeften 
De kenmerken van sterke rekenaars vragen om een aanvullende en soms aangepaste aanpak in de rekenlessen. 
Sterke rekenaars zijn gebaat bij opdrachten die: 

• open zijn; 

• complex zijn; 

• uitdagen tot denken op hoger abstractieniveau; 

• een beroep doen op metacognitieve vaardigheden en creativiteit; 

• uitnodigen tot reflectie. 

Door de bijzondere kenmerken van sterke rekenaars bestaat het gevaar dat er niet goed wordt aangesloten op 
de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen. De bekendste valkuilen zijn: 

• hiaten door gemiste instructie; 

• ingeslepen inefficiënte strategieën; 

• onvoldoende geautomatiseerde rekenkennis; 

• niet gewend zijn om te gaan met frustratie; 

• niet noteren van tussenstappen; 

• te moeilijk denken. 

Sterke rekenaars werken vaak zelfstandig en doen niet altijd mee aan de instructies die de rest van de klas krijgt. 
Hoewel het soms lijkt alsof sterke rekenaars geen instructie nodig hebben, leren ze niet vanzelf. Ook zij moeten, 
weliswaar verkort, uitgelegd krijgen hoe bepaalde rekenconcepten en -procedures precies werken, omdat er 
anders hiaten in de ontwikkeling ontstaan. 

Soms bedenken ze zelf manieren om rekenproblemen op te lossen, maar deze zijn niet efficiënt. Sterke rekenaars 
zien vaak het nut niet in van buiten leren van rekenfeiten en basisbewerkingen zoals vermenigvuldigen, delen, 
optellen en aftrekken. Waarom zou je het memoriseren als je het ook snel uit je hoofd kan uitrekenen? Op de 
basisschool komen ze hier vaak wel mee weg, maar als de reken- en wiskundeopdrachten op het VO moeilijker 
worden, is het ontbreken van geautomatiseerde rekenkennis een last, waardoor het leren van moeilijkere leerstof 
wordt belemmerd. Ook zien ze vaak het nut niet in van het noteren van tussenstappen, want ik kan het uit mijn 
hoofd. Tot slot denken ze vaak te moeilijk. Ze zien snel wat de juiste oplossing is, maar denken dat het zo 
eenvoudig niet kan zijn. Vervolgens kiezen ze voor een moeilijkere aanpak die tot een andere oplossing leidt. 
Hierbij kunnen ze goed uitleggen waarom deze moeilijkere oplossing goed is. 
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Onderpresteren 
Hoogbegaafde leerlingen gaan onderpresteren als ze te weinig uitgedaagd worden. Er is sprake van 
onderpresteren als ze lager presteren op de methodeonafhankelijke toetsen dan op grond van hun intelligentie 
verwacht mag worden. Als sterke rekenaars leerstof krijgen aangeboden op een voor hen te laag niveau, dan 
vinden ze dit doorgaans saai en hebben ze moeite om geconcentreerd te werken aan de taak. Hierdoor krijgen ze 
een verwrongen beeld van leren, namelijk ‘iets al kunnen maar het toevallig nog nooit eerder gedaan hebben’ of 
‘iets wat ik al weet en kan, moet ik nog vele malen herhalen, zonder dat het iets toevoegt aan mijn beheersing’. 
Ze leren niet dat inspannen, falen en doorzetten onderdeel zijn van het leerproces. Op het moment dat ze 
geconfronteerd worden met moeilijkere leerstof op een hoog niveau, dan weten ze niet hoe ze hiermee moeten 
omgaan en haken ze, nog voordat ze begonnen zijn, af. Dit kan de indruk wekken van ongeïnteresseerdheid of 
luiheid van de leerling, maar is doorgaans vooral te wijten aan onvoldoende uitdagende instructie en 
verwerkingsopdrachten op een te laag niveau. 

Om onderpresteren aan te pakken is een preventieve aanpak het meest effectief. Het is daarom belangrijk om 
deze leerlingen, net als zwakke rekenaars, vroegtijdig op te sporen en al vanaf de kleutergroep verdiepende 
instructie en opdrachten aan te bieden. Sterke rekenaars dienen dagelijks instructie en begeleide inoefening op 
een hoog niveau te krijgen. Dit doen ze samen met andere sterke rekenaars, zodat ze zich aan elkaar kunnen 
optrekken. Natuurlijk is het belangrijk dat ze ook leren om zwakke en gemiddelde rekenaars te helpen en hun 
kwaliteiten delen met de rest van de groep, maar daarnaast moeten ze de kans krijgen om cognitief geprikkeld 
en uitgedaagd te worden door leerlingen met een gelijk of hoger rekenniveau. 

Compacten 
Om sterke rekenaars tijd en ruimte te geven voor verdieping, laat je hun niet alle basisopgaven maken. Bij het 
schrappen geldt dat je vooral opgaven weglaat die veel herhaling en eenvoudige vragen bevatten. De opgaven 
met toepassing en moeilijke voorbeelden laat je wel maken. Sommige rekenmethodes hebben routeboekjes 
waarin het compacten van de opgaven al is uitgewerkt. 

De vrijgekomen tijd gebruik je voor verdieping op rekenen. Als de rekenmethode onvoldoende 
verdiepingsopgaven biedt, dan zijn er verschillende werkboeken op de markt die je kunt inzetten, zoals Kien 
rekenen, Rekentijger, Somplex, Stenvert Rekenmeesters en Plustaak rekenen. De sterke rekenaars moeten geen 
eigen programma volgen, maar verrijking en verdieping ontvangen op de groepsdoelen.  

Excellente rekenaars 

Voor enkele leerlingen geldt dat zij zelfs nog met kop en schouders uitsteken boven de groep van sterke 
rekenaars. We spreken dan van ‘excellente’ rekenaars. Het gaat hierbij om 2-5 procent van de leerlingen. Voor 
deze leerlingen geldt dat zij onvoldoende uitgedaagd worden door de verdiepende instructie en de aangepaste 
verwerkingsopdrachten. Zij hebben behoefte aan versnellen in plaats van verdiepen. Zij gaan versneld de leerstof 
doorlopen. Ze krijgen leerstof van een hoger rekenblok aangeboden, of zelfs van een hoger leerjaar. Uit 
onderzoek blijkt dat versnellen een zeer groot positief effect heeft op het leren van excellente rekenaars, het 
verdiepen heeft daarentegen een gemiddeld effect op ze. Door te versnellen voelen ze zich uitgedaagd en erkend. 
Ze zien het als bevestiging van hun excellente vermogen tot leren en dit heeft positieve invloed op hun motivatie, 
gedrag en leerprestaties. 

Het is goed mogelijk om versnellen te combineren met verdiepen. De excellente leerling die in een hoger jaar 
rekent, doet dan mee met de verdiepende instructie in dat hogere leerjaar. Qua leerstof kan je in de hogere 
groepen kiezen om een start te laten maken met wiskunde. Hiermee sluit je aan op een belangrijke 
onderwijsbehoefte van excellente rekenaars: denken op een hoger abstractieniveau met complexe problemen. 
Er zijn meerdere leerboeken op de markt zoals Het Grote Rekenboek, Plusboek op weg naar wiskunde, Wiskunde 
op de basisschool en Topklassers wiskunde.  
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Bijlage 12 Over Scan HB 

Scholen hebben de verantwoordelijkheid goed onderwijs te bieden, ook aan cognitief talentvolle en/of 
hoogbegaafde leerlingen. Goed onderwijs wordt bepaald door: 

• de ambitie; 
• de kwaliteit van het beleid; 
• de professionaliteit van de medewerkers. 

 
Ambitie is veelal beschreven in een beleidsdocument, feitelijk een vastlegging van wat je als school graag wilt. 
Professionaliteit is op een vakkundige wijze je werk doen en vraagt drie kwaliteiten: houding, kennis en 
vaardigheden. 
 

Vakmanschap 

ScanHB helpt je zicht te krijgen op de kwaliteit van het beleid en de professionaliteit van medewerkers als het 
gaat om het onderwijsaanbod aan talentvolle/hoogbegaafde leerlingen. In school werken verschillende 
professionals: 

• De directeur geeft leiding aan het team en stuurt op en bewaakt de onderwijskwaliteit. 
• De intern begeleider en/of coördinator passend onderwijs bewaakt zorgprocessen. 
• De specialist HB draagt bij aan het beleid en ondersteunt leerkrachten, leerlingen en ouders. 
• De leerkracht is zorgt voor goed onderwijs. 
• De leerkracht van een plusklas biedt aanvullend onderwijs, in geval van een zwaardere hulpvraag. 

Elke functie of rol vraagt een andere professionaliteit en in ScanHB heeft elke functie/rol een eigen scanlijst. 

Samengevat: goed onderwijs wordt bepaald door de ambitie, de kwaliteit van het beleid én het vakmanschap van 
de professionals. 

De inhoud van ScanHB 

Wat ScanHB uniek maakt is dat de kwaliteit van het beleid én de professionaliteit van medewerkers in beeld 
wordt gebracht. Er zijn 12 online scanlijsten: 

• Lijst 1 gaat over de ambitie en beleid van het schoolbestuur; 

• Lijst 2 gaat over de ambitie en beleid van de school; 

• Lijst 3 gaat over de ambitie, beleid en organisatie van een plusklas; 

• Lijsten 4 t/m 8 gaan in op de uitvoerende rol/taak van de professionals: 
- 4 voor de directeur; 
- 5 voor de intern begeleider; 
- 6 voor de specialist hoogbegaafdheid; 
- 7 voor de leerkracht; 
- 8 voor de leerkracht van een plusklas; 

• Lijst 9 en 10 wordt niet ingevuld door de professionals, maar door ouders en leerlingen en geeft een beeld 
van de praktijk vanuit een andere optiek; 

• Lijst 11 en 12 is een totaalbeeld van het profiel van jouw school. Lijst 11 een beeld van de kwaliteiten en lijst 
12 van de verbeterpunten; 

ScanHB is zeer bruikbaar als startanalyse. Je kunt (een deel van) de lijsten gebruiken als jaarlijkse check. Je kunt 
ScanHB gebruiken als een driejaarlijks borgingsinstrument. In alle gevallen is het doel om de kwaliteit van de 
aanpak voor deze leerlingen in kaart te brengen én te verbeteren. 
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Opbrengsten 

De meting heeft betrekking op het beleid, op de professionals (directie, intern begeleider, specialist hb, 
leerkrachten) en ook ouders en leerlingen leveren een bijdrage in het beeld van jouw school. 

Wat levert werken met ScanHB op? 

• Je krijgt een beeld van de kwaliteit van de beleidsbeschrijving. Is het beleid helder en duidelijk? Je 
krijgt aanbevelingen en drie complete concept-beleidsplannen, één op bestuursniveau, één voor 
school en één voor een plusklas. Deze teksten kun je gebruiken om het eigen beleidsplan te 
verbeteren. 

• Je krijgt een overzicht van de professionaliteit van alle medewerkers. Waar zijn ze goed in en welke 
verbeterpunten zijn er? Elke deelnemer krijgt een uitgebreide lijst met aanbevelingen. 

• Je kunt de betreffende lijsten gebruiken bij het aannemen van nieuwe collega’s. Je ziet meteen 
waar hun kwaliteiten liggen en welke punten aandacht behoeven. 

• Je krijgt een helder beeld van leerlingen en ouders over de kwaliteit van je onderwijs aan talentvolle 
en hoogbegaafde leerlingen. 

• Je krijgt een helder beeld van het totaalprofiel. Waar sta je en waar wil je naar toe? Neem je 
genoegen met een voldoende of ga je voor excellent onderwijs aan deze leerlingen? 

• Je kunt met de uitkomsten het gesprek aangaan met je schoolbestuur, (nieuwe) ouders en 
inspectie. 
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Bijlage 13 Materiaallijst Levelwerk  

 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Rekenen Rekenkalende

r 1 groep 3 

Rekentijgers Rekentijgers Rekentijgers Rekentijgers Rekentijgers Rekentijgers 

 Rekenen en 

wiskunde 

allerleiboek 

Plustaak 3/4 Plustaak 4/5 Plustaak 5/6 Plustaak 6/7 Wiskunde 

voor de 

basisschool 

Wiskunde 

voor de 

basisschool 

 Vraag/ 

denksleutels 

Logische 

breinbrekers 

Logische 

breinbrekers 

Logische 

breinbrekers 

Logische 

breinbrekers 

Logische 

breinbrekers 

Logische 

breinbrekers 

 Breintrein De breintrein 

eureka 

Metriek 4 Metriek 5 Metriek 6 Het grote 

rekenboek 

Het grote 

rekenboek 

 Rekenprenten

-boeken 

Rekenpuzzels 

en 

breinkrakers 

   Redactiesom-

men  plus 

Redactiesom-

men plus 

  De 

rekenkalender 

   Leuk rekenen  

deel 7 

Rekenpuzzels 

Taal Mijn 

letterboekje 

Woordenscha

t Fase 1 

 Plustaak 5/6 Plustaak 6/7 Plustaak 7/8 Plustaak 8 

  Woordenscha

t Fase 2 

 Spreekwoord

en en 

gezegden 

Spreekwoord

en en 

gezegden 

Spreekwoord

en en 

gezegden 

 

 Taalpuzzels 

groep 3 

Taalpuzzels 

groep 4 

Taalpuzzels 

groep 5 

  De Taaltrein De Taaltrein 

  Taal 3 Taal 4 Taal 5  Blokboek 

Engels 

Blokboek 

Engels 

  Denken over 

Taal groep 3 

Denken over 

Taal groep 4 

Denken over 

Taal groep 5 

  Denken over 

Taal groep 8 

Zaakvakken Compact & 

Rijk 

Ridders Mijn eigen 

wereld 

Journalistiek Journalistiek  Kinderen in 

Oorlogstijd 

  Dierenrijk Natuur 4 Natuur 5  Natuur 7 Natuur 8 

  Ridders en 

kastelen 

Riddertijd Reis om de 

wereld 

Reis om de 

wereld 

Amsterdam Amsterdam: 

reisgids 

maken 

  Het circus  Pien wil de 

wereld zien 

Overal dieren Aardrijkskund

e puzzels 

Aardrijkskund

e puzzels 

  Zo in de Zoo   Sprookjesfabe

ls 

Taaldieren Evolutie 

  Mijn 

wereldreis 

  Blokboek 

geschiedenis 6 

Blokboek 

geschiedenis 7 

Blokboek 

geschiedenis 8 

       Topklassers 

Vreemde 

Talen 

       Topklassers 

Wetenschap 

 


