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Visie 

 
De Ludgerschool is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).  
 
De KSU heeft in haar strategisch beleidsplan 2009-2011 het volgende doel benoemd: 
“Binnen de KSU staat het kind centraal. Dat geldt voor alle kinderen: voor de kinderen die extra zorg nodig 
hebben, de kinderen die zonder die zorg kunnen en voor kinderen die een grotere uitdaging behoeven.” 
Dat houdt in dat de groepsleerkracht op de juiste manier omgaat met de verschillen tussen de kinderen. Hij 
blijft eindverantwoordelijk voor het gewone lesgeven en voor het organiseren van extra hulp en begeleiding 
van kinderen.  
 
  

 
Doelstelling Ludgerschool bij (hoog)begaafde leerlingen 

 
Wij willen (hoog)begaafde leerlingen een gestructureerd en passend onderwijsaanbod bieden. Daarmee willen 
we deze kinderen meer uitdagen.  
 
Binnen de Ludgerschool is daarvoor een plusklas ingericht.  
 
In principe neemt een (hoog)begaafde leerling deel aan de plusklas vanaf het moment dat de 
(hoog)begaafdheid is vastgesteld tot en met eind groep 8. In dit protocol wordt aangegeven wat de leerling, 
ouders en leerkrachten kunnen verwachten van het aanbod in de plusklas. 

 
Doelgroep  

 
Sinds het schooljaar 2009 - 2010 is er een plusklas voor leerlingen die (ver) boven het gemiddelde presteren. 
 
Er zijn verschillende theorieën over de manier waarop bepaald wordt of kinderen (hoog)begaafd zijn en hoe zij 
het beste gestimuleerd worden. Meestal wordt een kind als (hoog)begaafd gezien als deze “uitzonderlijke 
prestaties op verschillende gebieden behaalt.”  
 
Zonder passend onderwijs kunnen (hoog)begaafde kinderen problemen krijgen die met hoogbegaafdheid 
samenhangen. Dit kunnen problemen zijn op sociaal-emotioneel gebied, faalangst, onderpresteren en dyslexie 
(moeite met lezen) of dyscalculie (rekenstoornis). Dat betekent dat hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen 
niet alleen te herkennen zijn aan uitzonderlijke prestaties, maar ook kunnen ‘onderpresteren’ door genoemde 
problemen. In ons beleidsplan (hoog)begaafden van maart 2009 staat aangegeven dat zowel goedpresterende 
hoogbegaafde, hoogintelligente als  onderpresterende begaafde kinderen onze extra zorg nodig hebben. Het 
is eenvoudiger bij uitzonderlijke prestaties te ontdekken dat er sprake is van hoogbegaafdheid dan wanneer 
een kind onderpresteert.  
De begeleiding van onderpresterende hoogbegaafde kinderen vergt specifieke aandacht van de leerkracht.  
Om onderpresteerders in de klas te signaleren, wordt gebruik gemaakt van de kenmerkenlijst van het SLO( 
bijlage 1). Wanneer de kans bestaat op een onderpresteerder, wordt er door de groepsleerkracht contact 
opgenomen met de intern begeleider. Het gestructureerde stappenplan voor het omgaan met een 
onderpresteerder van het DHH ( Digitaal Handelings-protocol Hoogbegaafdheid) wordt dan ingezet  om het 
kind weer op het eigen niveau te laten presteren. 
 
Volgens de ideeën van Renzulli & Mönks hebben (hoog)begaafde leerlingen zowel een IQ van meer dan 130 
als een sterke motivatie en kunnen zij goed creatief denken. Omgevingsfactoren (gezin, school en 
vriendenkring) beïnvloeden of dit talent leidt tot hoge prestaties. Hoogbegaafdheid is dus méér dan alleen een 
hoge IQ-score.  
Naast hun talenten hebben alle (hoog)begaafde leerlingen behoefte aan ondersteuning vanuit school. 
Belangrijk is dat zij een vertrouwensband kunnen krijgen met de leerkracht of begeleider. Andere 
ondersteunende maatregelen kunnen zijn versnelling of verrijking van leerstof, contact met andere 
(hoog)begaafde leerlingen, het leren van leer- en studievaardigheden en het versterken van het zelfbeeld.  

 
Selectie (hoog)begaafde leerlingen die extra begeleiding krijgen 

In de groepen 1/2 spreekt men over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht signaleert met 

behulp van KIJK!1-2 de totale ontwikkeling van vier- tot zevenjarigen . Een ontwikkelingsvoorsprong wordt 
vroegtijdig gesignaleerd. Bij de observatie staat welbevinden en betrokkenheid van de kinderen centraal. 
 
Jaarlijks wordt in de maand oktober de groepssignaleringslijst Sidi-3, formulier 1-2 afgenomen. 
Als signaleringsinstrument voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong wordt verder gebruik gemaakt van: 

- Informatie van de ouders bij een intakegesprek 
- Een menstekening ( binnen de eerste 6 schoolweken laten maken) 
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- Kenmerkenlijst jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  (Compact & Rijk), bijlage 2 
- Checklijst criteria voor Compact & Rijk activiteiten  (Compact & Rijk), bijlage 3 
- Informatie over prestaties m.b.v. CITO-toetsen van groep 2 

In de tweede helft van het schooljaar mogen deze kinderen werk pakken uit zogenoemde ‘Pluskast’ 
.  
Groepen 3-8: 

Jaarlijks wordt in de maand oktober de groepssignaleringslijsten Sidi-3, formulier3-8 afgenomen om 
(hoog)begaafde kwaliteiten van kinderen in beeld te krijgen en eventuele onderpresteerders op te merken 
. 
 In de  groepen  3 en 4 worden de leerlingen met (hoog)begaafde kwaliteiten door de eigen leerkracht  

begeleid. In uitzonderingssituaties bekijkt de schoolleiding of extra begeleiding binnen de school mogelijk is. 
Dit geldt bijvoorbeeld wanneer hoogbegaafdheid is vastgesteld door een extern bureau. 
 
Tweewekelijks is er een uur gereserveerd voor de groepen 1/2, 3 en 4 afzonderlijk. De plusklascoördinator 
ondersteunt de groepsleerkrachten bij het verrijkingsaanbod in de klas. Dit vindt plaats op de dinsdag- en 
donderdagmorgen als de plusklas uit is. Voorinstructie; werken met kleine projecten, filosoferen, 
gezelschapsspellen en denkspellen zijn voorbeelden van activiteiten die kunnen plaatsvinden. 
 
In de groepen 5 t/m 8 worden (hoog)begaafde leerlingen gesignaleerd op basis van hoge scores bij de 

methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. Voor de verdere signalering en diagnosticering wordt het DHH 
ingezet. Bij een didactische voorsprong van 1 jaar wordt de toelatingsprocedure, zoals hieronder vermeld, in 
werking gezet. 
 
 
Toelating tot de plusklas                                                                                                                
 
Voor de toelating tot de plusklas na de zomervakantie wordt het volgende toelatingstraject doorlopen. 
 
1. februari/maart 
De groepsleerkrachten bekijken de leerlingen van hun groep en letten daarbij op de volgende samenhangende  
aspecten: 
a. de Cito-toetsresultaten: welke leerlingen scoren de  vakken op  niveau 1 als streefdoel? 
b. hoe zelfstandig kunnen de leerlingen werken? 
c. hoe sterk is de motivatie en het doorzettingsvermogen? 
d. hebben de leerlingen een brede algemene ontwikkeling en belangstelling? 
Leerlingen die aan deze aspecten beantwoorden worden door de groepsleerkrachten met de 
plusklascoördinator en de intern begeleider besproken tijdens de groepsbespreking. Vervolgens overleggen de 
groepsleerkrachten met de ouders van deze leerlingen. Aan de ouders wordt gevraagd hoe ze staan tegenover 
een eventuele plaatsing in de plusklas. 
 
2. maart/april 
De IB-ers vragen de ouders de signaleringslijst in te vullen. Ook de groepsleerkrachten vullen 
signaleringslijsten in. Daarna bespreken de groepsleerkrachten en de IB-er met de ouders de resultaten van 
de signalering. Aan de hand van de uitslag wordt besloten of we doorgaan met het toelatingstraject. Bij een 
positief resultaat wordt de ouders gevraagd de diagnoselijst in te vullen. Ook de leerkrachten krijgen het 
verzoek  de diagnoselijsten in te vullen. 
 
3. april 
De groepsleerkrachten toetsen de leerlingen door: spelling, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde. 
 
4. mei 
De gegevens van de vragenlijsten en de afgenomen toetsen worden ingevoerd in DHH*  waarna dit 
programma een analyse maakt en aanbevelingen doet. 
 
5. eind mei/begin juni 
De groepsleerkrachten bekijken samen met de plusklascoördinator en de intern begeleider de DHH-analyses 
en aanbevelingen en formuleren per leerling een advies over de toelating aan de schoolleider. 
 
6. midden juni 
De intern begeleider informeert  de ouders over de toelating tot de plusklas . Hierbij is ook de 
plusklascoördinator aanwezig. 
 
*) DHH = Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid 
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Tweemaal per jaar, eind schooljaar en in de maanden januari/februari is er een instroommoment. De plusklas 
start met maximaal 12 leerlingen in de middenbouwgroep (leerlingen uit groep 5 en 6) en maximaal 12 in de 
bovenbouwgroep (leerlingen uit groep 7 en 8). In februari kan dit in de bovenbouw uitgebreid worden tot 14. 
  

 
Organisatie 

De plusklas kent een middenbouwgroep met (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 5 en 6 en een 
bovenbouwgroep met (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 7 en 8. 
Op dinsdagmorgen en donderdagmiddag komt de bovenbouw naar het plusklaslokaal. Op dinsdagmiddag en 
donderdagmorgen is de middenbouw daar aan het werk. 

Lesprogramma 

Onderwijsbehoeften 
In de plusklas krijgen( hoog)begaafde kinderen verbredende lesstof aangeboden. Het uitgangspunt bij de 
verbreding is het opdoen van vaardigheden: 
 

- Leren Leren.  
De werkhouding, het werken volgens plan en de manieren van leren staan centraal. Met dit  laatste 
wordt onder meer het hanteren van leer- en aanpakstrategieën en het doorzetten wanneer een 
opdracht moeilijk is bedoeld. 
Eigen leervragen en/of onderzoeksvragen formuleren, aandacht voor het leren plannen en 
structureren van een activiteit of project  en speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld lesmateriaal 
(Minka Dumont) zijn voorbeelden  van plusklasactiviteiten die hieronder vallen. 
 

- Leren Denken. 
Een beroep op het analytisch en kritisch denkvermogen als ook het stimuleren van het creatief 
denkvermogen staat hier centraal.  
plusklasactiviteiten als filosofie, werken met  “Thinkers Keys “ (denksleutels), werken aan thema’s of 
onderzoeksprojecten, techniek, een vreemde taal ( bv. Frans, Spaans), uitdagend spelmateriaal  
ondersteunen deze onderwijsbehoefte. 
 

- Leren Leven. 
Bij het Leren (voor het ) Leven spelen twee aspecten een rol: de omgang met anderen en inzicht in 
jezelf. Bij dit laatste is niet alleen de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, maar ook de motivatie om 
te leren en de wil om jezelf verder te ontwikkelen belangrijk. Om te komen tot een reëel en positief 
zelfbeeld, heeft de (hoog)begaafde leerling behoefte aan het ontmoeten van en samenwerken met 
ontwikkelingsgelijken (peers). Daarnaast zal het positief zelfbeeld gevoed worden door 
succeservaringen die toegeschreven worden aan eigen inspanning. Hierbij speelt de motivatie om te 
leren weer een belangrijke rol.  
Groepsactiviteiten zoals kringgesprekken, een actualiteitenmodule, rollenspellen, debatteren, 
samenwerken, uitvoeren van praktische vaardigheden zoals het opzetten van een tentoonstelling, het 
in elkaar zetten van een PowerPoint zijn voorbeelden van plusklasactiviteiten die hieronder vallen. 

. 
Creatieve opdrachten  vinden in overleg met de leerkracht plaats. 
Bij projectonderwijs volgen we de stappen van het Taakplan ( afgeleid van het Taskmodel).  
Werkvoorbereiding, werkuitvoering en evaluatie  zijn daarbij onderdeel van het leerproces. Het model bestaat 
uit 8 stappen:  Wat weten we er al van? Wat willen we bereiken? Welke manieren zijn er? Welk idee is het 
beste? Wie gaat wat doen en hoe gaat het? Hoe is het bij jou gegaan? We vertellen het aan anderen. Wat 
hebben we geleerd? 
 
Wanneer het lesprogramma op deze manier vorm en inhoud krijgt, komt de school tegemoet aan de behoeften 
van deze groep leerlingen. Het lesaanbod stimuleert zowel kennisvergaring als andere vormen van 
intelligentie. We sluiten daarbij aan bij het model van meervoudige intelligentie van Howard Gardner. Zijn 
uitgangspunt is dat ieder mens acht intelligenties bezit die niet allemaal even sterk ontwikkeld zijn. De sterk 
ontwikkelde intelligenties bepalen de  stijl van  leren en de voorkeur voor bepaalde activiteiten. Kolb 
onderscheidt 4 typen leerstijlen. In de plusklas houden we bij de verbredende leerstof rekening met de 
intelligenties en leerstijl van de leerling. Dat draagt bij aan zelfvertrouwen en geeft respect in de samenwerking 
met anderen.  
Meervoudige Intelligentie is daarmee bruikbaar bij alle vakken. 
Hieronder staan de acht intelligenties die toegepast worden in de volgende vakgebieden: 

 verbaal linguïstisch: spreken, schrijven, lezen 

 logisch/mathematisch: analyseren, redeneren, problemen oplossen 

 intrapersoonlijke verzorging: reflecteren, evalueren, zelfsturing 

 interpersoonlijk: samenwerken, groepen leiden, naar buiten treden 

 naturalistisch: observeren,vergelijken, categoriseren, verzorgen 

 lichamelijk/kinetisch: dansen, sporten 

 visueel ruimtelijk: schilderen, beeldhouwen, inrichten, decoreren 
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 muzikaal ritmisch: luisteren, muziek maken, componeren       
     
De belangrijkste pijlers van deze begeleiding op maat zijn: het stimuleren van denkprocessen, het vergroten 

van zelfstandigheid en het gezamenlijk evalueren van de lessen. 

Een deel van de lessen kan zeker zonder begeleiding door de kinderen zelf gemaakt worden. Wel is het 

belangrijk, dat de stappen samen geëvalueerd worden. Het coöperatieve leren maakt, dat deze groep kinderen 

veel van elkaar kan leren. Je mening geven en beargumenteren en die van anderen goed beluisteren is een 

vaardigheid, die prima geoefend kan worden. 

Ook inbreng van ouders in het lesprogramma wordt door de plusklascoördinator gestimuleerd.   

Bij het onderwijsaanbod van de plusklas waken wij ervoor dat de aansluiting van deze leerlingen met de eigen 

groep behouden blijft. Dit doen we door het geven van presentaties voor de eigen groep of het organiseren 

van een tentoonstelling. Dit vindt 6 keer in het schooljaar plaats. 

Didactiek 

 
Er zijn drie redenen die om aanpassing van ons onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen vragen: 

1. Ons normale onderwijsaanbod is gericht op de gemiddelde leerling en bevat veel herhaling en 
oefening.  

2. De leerstof doet onvoldoende beroep op de sterke kanten van hoogbegaafde leerlingen. Zij hebben 
juist behoefte aan open vraagstellingen, terwijl de meeste methoden gericht zijn op reproductie van 
kennis. 

3. Veel hoogbegaafde kinderen hebben een didactische voorsprong en zijn al verder met de leerstof dan 
andere leerlingen uit de eigen groep. 

 
 
Daardoor raken hoogbegaafde leerlingen vaak gedemotiveerd en kunnen zij gaan onderpresteren. Naast het 
aanbod in de plusklas vraagt dit om aanpassing van de reguliere leerstof in de eigen groep. Hierdoor zullen 
hoogbegaafde leerlingen beter tot hun recht komen. Het reguliere leerstofaanbod wordt als volgt aangepast: 
 

Niet aanbieden:  

 herhalingsoefeningen  

 opdrachten gericht op het reproduceren van 
kennis  

 remediërende oefenstof 

Wel aanbieden:  

 introductie van nieuwe elementen in de leerstof  

 interactieve lessen  

 opdrachten met probleemoplossend karakter  

 groepsgerichte activiteiten  

 methode toetsen rekenen vooraf afnemen 

 verrijkingsstof uit dezelfde/andere methode. 

 aanbieden van andere lesstof   

 
Sommige hoogbegaafde leerlingen zijn niet op alle terreinen even vooruitlopend. Dan wordt per vak bekeken 
hoe de leerstof aangepast moet worden. Soms is compacten en verrijking nodig voor het rekenwerk maar heeft 
de leerling bij spelling behoefte aan het normale aanbod (nadat mogelijk onderpresteren voor dat onderdeel is 
uitgesloten). 
 
De groepsleerkracht en de plusklascoördinator bepalen op basis van de afspraken met ouders eventuele 
leerdoelen bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied. Deze ontwikkeling dient als uitgangspunt voor het 
tweemaandelijks overleg tussen leerkracht en plusklascoördinator. 
 
Compacten 
Om de (hoog)begaafde leerling op eigen niveau te kunnen laten werken wordt het normale onderwijsaanbod 
aan de leermogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen aangepast. Basisstof wordt beperkt aangeboden en 
gemaakt.. Onnodige herhaling en oefenstof wordt overgeslagen. Verkorte instructies worden ingezet. Door het 
verminderen en / of aanpassen van de basisstof zijn leerlingen sneller klaar met de basisleerstof.  
De tijd die vrij komt wordt goed ingevuld. Zie hieronder bij verrijking.  
 
Verrijking 
Door het aanpassen van het reguliere onderwijsaanbod aan de leermogelijkheden van (hoog)begaafde 
leerlingen komt er automatisch tijd vrij voor verrijkingsstof of verbredende leerstof. Het is van belang dat de 
kennis over het extra leermateriaal bij de plusklascoördinator up-to-date is en blijft. De pluskast bevat materiaal 
dat ingezet kan worden voor de eerste- en tweede leerlijnleerlingen in de groepsklas. Bij rekenen kan het 
groene werkboek worden ingezet ter vervanging van de basis lesstof.  
Wanneer een leerling extra leerstof krijgt, wordt de leerling op weg geholpen door de plusklascoördinator  met 
de aanpak van een project of een nieuw vak. Doel van deze begeleiding is de leerling te helpen met ‘leren 
leren’.   
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Aanbieden andere lesstof 
De aanbieding is geïnspireerd op de Meervoudige Intelligentie Theorie van Howard Gardner. Leerlingen 
mogen eigen interesses inbrengen. Dit onderwerp krijgt vervolgens alle aandacht vanuit verschillende 
invalshoeken (de acht intelligenties). Leerlingen maken een keuze uit verschillende opdrachten rondom het 
thema. Deze opdrachten zijn uitdagend van karakter en vormen de mogelijkheid tot het meekrijgen van 
huiswerkopdrachten waaraan in de reguliere groep tijd en aandacht besteed kan worden. 
 
 
 
 
Versnelling 
Met versnelling bedoelen we het op de een of andere manier verkorten van de basisschoolperiode.  
Versnellen kan alleen als mogelijkheid besproken worden als: 

- een leerling een grote didactische voorsprong heeft van bijna een jaar of meer. Versnellen, zoals door 
een klas over te slaan, is dan de enige manier om de leerling op zijn niveau aan te spreken 

- een leerling als kind qua sociaal-emotionele ontwikkeling in staat is om met deze versnelling om te 
gaan.  

De beslissing tot versnellen wordt zorgvuldig genomen. De uiteindelijke beslissing is afhankelijk van een reeks 
factoren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is van al deze factoren de belangrijkste. Het ene kind kan beter af 
zijn bij kinderen op het zelfde leerniveau dan bij leeftijdsgenoten, maar voor een ander kind kan dat helemaal 
niet spelen. Motorische ontwikkeling zal minder zwaar meewegen in de definitieve beslissing.  
 
 
 
 
 

 
Communicatie ouders en leerkrachten 

 
Zoals bij het hoofdstuk Selectie aangegeven werd volgt uit het overleg tussen intern begeleider, leerkracht en 
plusklascoördinator een conclusie. Is er sprake van mogelijke begaafdheid, dan worden ouders/verzorgers op 
basis van het eerste gesprek met de leerkracht over toelating tot de plusklas uitgenodigd voor een gesprek met 
deze leerkracht en de plusklascoördinator. De DHH-analyses en aanbevelingen  bepalen uiteindelijk of het 
kind toegelaten gaat worden tot de plusklas, of het gaat compacten/verrijken of dat het extra werk krijgt in de 
eigen groep. De intern begeleider informeert de ouders over de toelating tot de plusklas. 
De vorderingen binnen de plusklas worden in het plusklasrapport vermeld, gekoppeld aan de reguliere 
rapportmomenten.  
 
De communicatie rondom de leerling loopt via de groepsleerkracht. Het is belangrijk dat deze 
hoofdverantwoordelijk blijft voor het proces van de leerling.  
Er is een jaarlijkse informatieavond voor ouders, zowel van de “plus”kinderen als de reguliere kinderen. Hierin 
wordt het beleid uiteengezet en een overzicht gegeven van de gebruikte materialen en wat er daadwerkelijk in 
de klas gebeurt. 
Via de mail en Social Schools worden ouders en leerkrachten op de hoogte gehouden van de projecten die op 
dat moment in de plusklas draaien. Tijdens het schooljaar vinden er structureel  inloopmomenten in de plusklas 
plaats, waarbij de leerlingen aan hun ouders laten zien, waaraan ze in de afgelopen periode gewerkt hebben. 
Wanneer er behoefte is aan een gesprek met de plusklascoördinator is (gekoppeld aan de rapporten), kunnen 
ouders hiervoor intekenen. Contact momenten kunnen ook tussentijds plaatsvinden.  
Tweemaandelijks vindt er met de groepsleerkrachten en plusklascoördinator een gesprek plaats over de 
bevindingen van de plusklasleerlingen. Vanuit de plusklaswerkgroep, bestaande uit de plusklascoördinator, 
directie en twee teamleden van verschillende bouwen, loopt de communicatie met de leerkrachten via de 
midden- en bovenbouwvergaderingen.  
Op de website en op Social Schools plaatsen we regelmatig foto’s van plusklasactiviteiten. Meer berichtgeving, 
waarin leerlingen ook een aandeel hebben, heeft de aandacht . 

 
Evaluatie/reflecteren 

 
Projectonderwijs leent zich uitstekend om een portfolio aan te leggen. Leerlingen denken zelf mee in hun eigen 
leerdoelen en leeractiviteiten. Op deze manier worden leerlingen zich beter bewust van hun eigen krachten en 
leerpunten. Aan de hand van vragenlijsten uiten de leerlingen zich over de plusklasactiviteiten. Door te 
reflecteren verwerft de leerling meer inzicht in hoe hij leert. Hij leert zich vragen stellen als: Wat heb ik geleerd? 
Hoe doe ik het in vergelijking met de vorige keer? Hoe heb ik het aangepakt? Hoe heb ik het ervaren? Op 
basis hiervan kan een leerling nieuwe leeractiviteiten en leerdoelen plannen. 
Samen met de plusklascoördinator (leerkracht) evalueert en beoordeelt de leerling het doorlopen proces en de 
bereikte resultaten.  Het betrokken kind legt zijn vorderingen in zijn portfolio vast. Het hoofdaccent van de 
evaluatie en beoordeling moet liggen op het doorlopen proces van leren en ontdekken, kritisch beschouwen 
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van de handelingen en het samen leren. Welke veranderingen heeft de leerling naar eigen denken 
doorgemaakt en welke ontwikkeling stelt de leerkracht vast. Blijkt er in de resultaten en het gedrag en/of 
motivatie sterke daling op te treden dan zal in overleg met de ouders  de plaatsing heroverwogen worden. De 
leerling heeft dan genoeg aan het verrijkingsmateriaal in de eigen groep. 
 
Dit document wordt actueel gehouden door de school. 
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