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1) Inleiding
Vanuit onze missie Op basisschool Cunera bieden (“betekenisvol onderwijs met aandacht voor eigen
talenten en vaardigheden”, zie schoolplan 2019-2023*) bieden we passend onderwijs voor elk kind
die binnen de scoop van onze school valt. We proberen hier 95% van de kinderen (zoals die in de
onderstaande IQ-Curve staat) te bereik. Hiervoor hebben we naast een basisaanbod een beleid voor
kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (zie ons School OndersteuningsProfiel*) en een beleid
voor intelligente en (hoog)begaafden (dit document).

(De IQ scores zoals die hieronder in de curve genoemd staan, zijn overigens geen uitgangspunt bij het bepalen
van de gewenste aanpak bij kinderen. Kinderen zijn meer dan alleen maar hun IQ.)

Dit beleidsplan omschrijft op welke manier wij de kinderen willen faciliteren die zitten in de 17% aan
de rechterkant van de bovenstaande grafiek. Waarbij we onderscheid maken tussen hoog
intelligente kinderen en hoogbegaafde kinderen. Voor dit onderscheid maken we als school gebruik
van de lijst van Irvine (zie bijlage).
In dit beleidsstuk en op school zullen we de term intelligente kinderen en begaafde kinderen
gebruiken. Dit komt mede voort uit het feit dat hoogbegaafde kinderen zo genoemd worden na
onderzoek met in de uitkomst een IQ van minstens 130. Op de Cunera kijken we echter liever naar
de kenmerken van intelligente en begaafde kinderen dan dat wij het IQ vaststellen en naar
aanleiding daarvan gaan handelen.
*) De hier genoemde beleidsstukken kunnen worden teruggevonden op onze website cunera.tabijn.nl.

Ons onderwijsaanbod voor deze groep kinderen is dan ook tweeledig omdat intelligente kinderen
iets anders nodig hebben dan begaafde kinderen. Mocht blijken dat dit onderwijsaanbod niet
toereikend is voor een individueel kind, dan wordt er in overleg met ouders gekeken naar een ander,
beter passend aanbod.

2. Signalering
Voor alle kinderen is het belangrijk een passend onderwijsaanbod te realiseren, hierin speelt
signaleren een grote rol. Op basisschool Cunera brengt de leerkracht als eerste signalen in kaart.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de lijst van Irvine en wordt het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH) gebruikt. Wanneer een kind start bij de kleuters wordt het op de eerste dag
gevraagd een menstekening te maken. We zetten dit onderdeel in om globaal een
ontwikkelingsvoorsprong te kunnen constateren als onderdeel van meer instrumenten. Zes weken
na binnenkomst in groep 1 wordt in DHH een quickscan ingevuld door de leerkracht. Deze quickscan
wordt halverwege groep 3 en eind groep 5 nog eens ingevuld. Wanneer er indicatoren zijn die
kunnen wijzen op hoog intelligentie of hoogbegaafdheid wordt voor die leerlingen de module
signalering of diagnostiek gevolgd.
Wanneer ouders en/of de leerkracht vermoedens van hoog intelligentie of hoogbegaafdheid hebben
wordt de module signalering van het DHH gestart. Deze bestaat uit een vragenlijst voor de
leerkracht, voor ouders en voor leerlingen en het invoeren van LVS gegevens. Daarnaast heeft de
leerkracht een gesprek met de hoogbegaafdheidsspecialist. Het doel van dit gesprek is om kritisch
naar de onderwijsbehoeften van het kind te kijken om te bepalen welk aanbod het beste aansluit bij
wat het kind nodig heeft. De hoogbegaafdheidsspecialist gaat ook in gesprek met het kind om te
bespreken wat zijn of haar eigen ideeën zijn over zijn/haar doelen en behoeften. Tijdens deze
gesprekken wordt gekeken naar wat het kind nog te leren heeft om zo het aanbod te bepalen wat
aansluit bij de behoeften van de leerling. Hierin vormt de taxonomie van Bloom (1956, zie bijlage 2)
het uitgangspunt. De leerkracht zorgt voor een terugkoppeling van deze gesprekken naar de ouders
(zie stroomschema).

Stroomschema: Welke weg volgen we bij het signaleringsproces.

3. Aanbod voor hoog intelligent en hoogbegaafde leerlingen
Alle leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het voorzien van het juiste onderwijs voor de
leerlingen in de eigen klas. Hieronder valt ook het compacten en verrijken van het huidige
leerstofaanbod. De hoogbegaafdheidsspecialist heeft hierbij een ondersteunende rol.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het onderwijsaanbod aan te passen voor hoog intelligent en
hoogbegaafde leerlingen. Elke leerling heeft andere onderwijsbehoeftes, daarom is het van belang
om per leerling te bekijken welke aanpassingen het meest passend zijn. Voor de leerlingen die de
vaardigheden binnen de eerste drie treden van Bloom's Taxonomie voldoende beheersen zullen we
binnen de klas het onderwijsaanbod compacten en verrijken. Voor de leerlingen die deze
vaardigheden nog onvoldoende beheersen is er naast het compacten en verrijken een aanbod
buiten de klas.
Compacten
Compacten is het indikken van de leerstof zodanig dat de leerstappen passen bij de
leereigenschappen van de leerling. Door structureel te compacten worden er geen inhoudelijke
leerstof delen overgeslagen, iedere leerling krijgt alle leerstof aangeboden, zij het in een aangepaste
hoeveelheid.
Verrijken
Verrijken is het aanbieden van wezenlijk andere leerstof dat enerzijds de mogelijkheid biedt om
aangeboden leerstof verder uit te werken (verdiepen) en anderzijds de mogelijkheid biedt om een
aanvullend programma op de kerndoelen te realiseren (verbreden). De verrijkende leerstof moet
voldoen aan bepaalde eisen. Een aantal kenmerken hiervan zijn dat het leermateriaal open
vraagstellingen bevat, over een hoge complexiteit beschikt, opdrachten met een probleemgericht
karakter bevat, meerdere oplossingsstrategieën mogelijk zijn en een beroep doet op creativiteit.
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, leren leren en leren leven (zie bijlage 2).
Aanbod hoogbegaafde leerlingen
Naast het compacten en verrijken hebben wij binnen school een plusklas. Het deelnemen aan de
interne plusklas ontstaat vanuit zorg. Per leerling zal er gekeken worden of deelname mogelijk is. Dit
gaat in overleg met de leerkracht, intern begeleider en hoogbegaafdheidsspecialist.

Acadin
Acadin is een digitale leeromgeving met een uitdagend onderwijsaanbod. Er is een breed en
gevarieerd aanbod, waardoor er voor elke leerling een passend aanbod is.
Interne plusklas
Het doel van dit aanbod is om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeftes van
hoogbegaafde leerlingen. Onder begeleiding van de hoogbegaafdheidsspecialist zullen de leerlingen
uitdaging krijgen. Het aanbod is het middel om de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren,
zoals leren leren en de executieve vaardigheden. Voorbeelden van het aanbod is: projectwerk,
breinbrekers, filosoferen, presenteren. Om optimaal te kunnen profiteren van het aanbod wordt er
verwacht dat de leerling elke les aanwezig is en zich inzet.
Bovenschoolse plusklas
Voor de Castricumse Tabijnscholen is er een bovenschoolse plusklas. In deze plusklas zitten
leerlingen van verschillende scholen bij elkaar. Er kunnen zes leerlingen vanaf groep 6 van onze
school deelnemen aan deze buitenschoolse plusklas. De leerkracht van de bovenschoolse plusklas
draagt de nodige informatie over aan de leerkracht. Leerlingen geven wekelijks ook een
terugkoppeling van wat zij hebben gedaan tijdens de plusklas.

Bijlage 1) Lijst van Irvine

Bijlage 2)

Taxonomie van Bloom; middel om nader te bekijken bij welke orde van denken het kind
meer oefening nodig heeft.

Bijlage 3) Doelen en vaardighedenlijst: leren leren.
Bij het LEREN LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn
voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid,
doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In feite
draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren
van nieuwe dingen.
Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een
goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat je in staat bent
verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te zetten om informatie te verwerven en op te
slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen
leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet
helemaal zo gegaan is als je had verwacht.
Werkhouding

Werken volgens plan

Manieren van leren

♦ Ik geef aan wat ik wil leren

♦ Ik formuleer leerdoelen voor

♦ Ik weet welke manieren van

en waaraan ik wil werken

mezelf

leren er zijn en welke manier
mijn voorkeur heeft

♦ Ik zet me in voor taken die ik

♦ Ik verken een onderwerp

moet uitvoeren

voor ik ermee aan de slag ga

♦ Ik zet de meest geschikte
manier van leren in

♦ Ik zet door wanneer iets niet

♦ Ik weet welke stappen ik

direct lukt

moet zetten en hoe ik deze

♦ Ik verzamel geschikte

moet uitvoeren

informatie op verschillende

♦ Ik houd mijn aandacht er
goed bij als dat nodig is
♦ Ik werk zelfstandig als dat
nodig is

manieren
♦ Ik zorg dat ik het
belangrijkste af heb voor de

♦ Ik bewaar informatie om het

tijd om is

later te kunnen gebruiken

♦ Ik zorg dat mijn werk er

♦ Ik houd me aan mijn

♦ Ik laat zien wat ik geleerd

netjes en verzorgd uitziet

planning en stel deze bij als dat heb
nodig is

♦ Ik vraag op tijd hulp als ik
ergens zelf niet uit kom
♦ Ik waardeer het leerproces

♦ Ik licht mijn antwoorden toe
♦ Ik kijk achteraf of mijn

en laat zo zien dat ik het

planning goed was en wat

begrijp

beter kan
♦ Ik controleer of mijn

ook als het resultaat tegenvalt

leervraag voldoende
beantwoord is

* Leren denken: analytisch denken, creatief denken, kritisch denken
Bij het LEREN DENKEN gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden.
Hierbij gaat het om verschillende typen hogere denkvaardigheden, zoals het analytisch denken
(waarbij het onder andere draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten
opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel), het creatief denken (waarbij het flexibel
kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden vraagt om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken
van nieuwe problemen en het oplossen ervan) en het kritisch denken (waarbij het onder andere gaat
om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen
onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing).

Analytisch denken

Creatief denken

Kritisch denken

♦ Ik herken verschillen en

♦ Ik ontdek nieuwe vragen of

♦ Ik ga na of mijn

overeenkomsten tussen

problemen

veronderstellingen kloppen

♦ Ik bedenk meerdere

♦ Ik controleer of nieuwe

oplossingen voor een vraag of

informatie klopt en

dingen

probleem

♦ Ik zie het verband tussen

♦ Ik bedenk originele

overeenkomt met informatie

waardoor iets komt (de

oplossingen voor een vraag of

die ik al heb

oorzaak) en het gevolg ervan

probleem
♦ Ik onderscheid feiten van

♦ Ik zie de relatie tussen

♦ Ik bedenk hoe ik bestaande

meningen en betrouwbare van

verschillende onderdelen

ideeën in een nieuwe situatie

niet betrouwbare bronnen

binnen het grote geheel

kan toepassen
♦ Ik neem bij het vormen van

♦ Ik maak ingewikkelde

♦ Ik zet ideeën om in

mijn mening verschillende

problemen gemakkelijker door

praktische oplossingen

perspectieven mee

♦ Ik neem afstand van een

♦ Ik gebruik criteria om een

probleem om het even op me

mening te vormen

ze op te delen in kleinere
problemen

in te laten werken
♦ Ik onderbouw mijn mening
met argumenten
♦ Ik vraag door tot ik het echt
begrijp
♦ Ik kies uit verschillende
oplossingen de meest
geschikte

* Leren leven: inzicht in jezelf, omgaan met anderen
Bij het LEREN (VOOR HET) LEVEN gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden
op het intra persoonlijke en interpersoonlijke gebied.
Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren (voor het) leven. Een positief zelfconcept, weten wat je
sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan (door

bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te
accepteren) zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen.
Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende
relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt
leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke
manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.
Inzicht in jezelf
♦ Ik ben trots op mijzelf en mijn werk

Omgaan met anderen
♦ Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen
aan mij zien en van mij horen wat ik ergens van

♦ Ik weet waar ik goed en minder goed in ben

vind en hoe ik me voel

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en

♦ Ik houd rekening met de regels die voor de

blijf ook werken aan dat waar ik minder goed in

groep belangrijk zijn

ben
♦ Ik werk samen met anderen als we samen
♦ Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel

meer kunnen bereiken dan alleen

mijn eisen/doelen niet té hoog
♦ Ik maak anderen enthousiast om samen
♦ Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet

ergens een succes van te maken

hoe iets moet of als iets niet meteen lukt
♦ Ik verdeel de taken samen met anderen op
♦ Ik ga goed om met kritiek en flexibel met

een manier die voor iedereen goed werkt

tegenslagen en begrijp dat ik hier iets van kan
leren

♦ Ik ben in staat in samenwerking met anderen
verschillende rollen en taken te vervullen

♦ Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor
♦ Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens
tegenaan kijken vanuit hun beleving

♦ Ik luister goed naar de ideeën van anderen en
verdedig mijn eigen ideeën
♦ Ik geef kritiek op een manier zodat de ander
er ook iets aan heeft
♦ Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan
anderen op een manier die past bij mij én bij
het doel van dat moment

