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Inleiding  
Meer- en hoogbegaafdheid is een breed begrip; er is geen eenduidige wetenschappelijke 
definitie van meer- en hoogbegaafdheid. Op de Bosschool achten wij strakke definitie op 
dit gebied ook niet zo relevant. Liever vertrouwen we op onze professionaliteit bij het 
samenstellen van passend aanbod voor alle leerlingen.  
In de klas merken we meer- en hoogbegaafde leerlingen op door bijvoorbeeld een 
ontwikkelingsvoorsprong, goede (toets)resultaten, behoefte aan didactische en 
pedagogische ruimte, opvallend taalgebruik, kritisch denkvermogen, grote algemene 
interesse, een bijzonder gevoel voor humor en/of een andere - meer abstracte - manier 
van vragen stellen.  
In dit beleidsplan staat beschreven op welke wijze ons onderwijsaanbod voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen wordt samengesteld.   
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1. Missie en visie van de school  
Kinderen willen uiting geven aan wat ze meemaken, aan gevoelens, gedachten en 
meningen. Ze willen anderen deelgenoot maken van de inzichten en kennis die ze opdoen. 
Op de Bosschool scheppen we een klimaat waarin dat mogelijk is. EXPRESSIEF, 
EIGENZINNIG EN AMBITIEUS.  
Bij ons zijn ‘gedifferentieerd onderwijs’ en ‘individuele ontwikkeling’ geen loze kreten. Elk 
kind, van de vrolijke kleuter in groep 1 tot de bijna-puber in groep 8, wordt op onze school 
gezien, gehoord en serieus genomen. Op de Bosschool kun je zijn wie je bent. Mag je 
zeggen wat je denkt. Maar altijd binnen bepaalde grenzen. Want jouw vrijheid raakt altijd 
aan de vrijheid van een ander. In de acht jaar dat een kind aan onze zorg is toevertrouwd, 
helpen we hem of haar die grenzen te verkennen en te bepalen. Goed samenwerken en 
respect voor andere meningen en opvattingen zijn daarbij essentieel. 
Tegelijkertijd hebben we ook hoge verwachtingen ten aanzien van de resultaten van onze 
leerlingen. Of die resultaten nu cognitief, sociaal-emotioneel of creatief zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen cognitieve, sociale en creatieve aspecten.  
Op een school waar expressie zo’n belangrijke rol speelt, is de schoolbevolking zelfbewust, 
mondig en een beetje eigenzinnig. Ons schoolklimaat kent dan ook een geheel eigen 
dynamiek. Dat komt o.a. doordat wij werken met vakdocenten en leerlingen dus niet alleen 
maar les krijgen van hun eigen leerkracht. En doordat wij veel buitenschoolse activiteiten 
organiseren. 
Elk kind moet vrij zijn om zich te ontwikkelen tot een weerbaar, zelfstandig denkend mens. 
Maar vrijheid is natuurlijk niet hetzelfde als vrijblijvendheid. We prikkelen onze kinderen 
elke dag weer om het beste uit zichzelf te halen door de mogelijkheden van elk kind zo 
goed mogelijk in kaart te brengen en te ontwikkelen. Niet alleen kinderen die de leerstof 
niet zo snel opnemen krijgen extra aandacht, ook de kinderen die meer dan gemiddelde 
hoeveelheden kennis kunnen verwerken. Dat vraagt om maatwerk. Door middel van een 
goede zorgstructuur en goed klassen management kunnen we dat uw kind ook bieden. 

De visie op meer- en hoogbegaafdheid 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte. In hun 
cognitieve ontwikkeling lopen zij (ver) vooruit op hun leeftijdsgenoten. Op de Bosschool 
willen we ieder kind zien, horen en serieus nemen. Zo ook deze doelgroep. We willen 
meer- en hoogbegaafde leerlingen prikkelen om het beste uit zichzelf te halen en 
maatwerk bieden.  
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan didactische en pedagogische 
ruimte waarin zij hun autonome manier van denken, werken en leren kunnen oefenen en 
hun talenten tot uiting kunnen laten komen.  
Zij hebben behoefte aan samenwerking met gelijkgerichte leerlingen (peers) zodat ze 
zowel sociaal-emotioneel kunnen groeien als cognitief van elkaar kunnen leren. Ook 
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hebben ze behoefte aan (h)erkenning en waardering van hun anders zijn en behoefte aan 
meer en andere cognitieve uitdaging dan hun leeftijdgenoten.  

2. Omschrijving van de doelgroep    
Verschillende onderzoeken naar meer- en hoogbegaafdheid geven ons de volgende 
aanknopingspunten in het spreken over hoogbegaafdheid:  
 

Kenmerk Toelichting 

Sterk potentieel (Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg 
aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen, 
behorend bij de beste 10% op één of meer ontwikkelingsgebieden. 

Dynamisch De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. 
Zowel de persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de 
omgeving zijn mede bepalend voor de mate waarin het potentieel 
tot zijn recht komt (Mönks, Heller en Gagné). 

Creatief 
denkvermogen 

Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie in 
combinatie met een creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks en 
Sternberg). 

Intrinsieke 
motivatie 

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 en Mönks). 

Domeinspecifiek (Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (Gardner, Heller en Gagné). 

Meerdimensioneel (Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip dat alleen is uit 
te drukken in een criterium als een IQ "score" > 130. 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 en Sternberg). 

Kenmerken 
begaafdheid 

Op een gemiddelde populatie heeft 10% van de leerlingen 
kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid (Mönks 
1995), waaronder indicaties die duiden op een hoge intelligentie. 

Zijnskenmerken De kenmerken die begaafdheid bepalen zijn: de lat automatisch 
hoog leggen, kritische instelling, groot rechtvaardigheidsgevoel en 
gevoeligheid (Kieboom 2016). 

 
Het onderzoek van Renzulli en Mönks maakt duidelijk dat de omgeving van een kind 
medebepalend is voor de mate waarin het potentieel tot zijn recht komt. Omdat 
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hoogopgeleide ouders gemiddeld gesproken beter in staat zijn een rijke leeromgeving aan 
te bieden, komt meer- en hoogbegaafdheid vaker tot uiting bij kinderen van 
hoogopgeleide ouders. Omdat de Bosschool een relatief hoog percentage hoogopgeleide 
ouders kent, zien we op school een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen die wat 
hoger is dan het landelijk gemiddelde.  

3. Signalering   
We signaleren en registreren kinderen waarvan een vermoeden van meer- en/of 
hoogbegaafdheid is. Dat doen we op de volgende manieren:  

- Entreeformulier bij start schoolloopbaan in de kleuterklas  
- Het maken van een menstekening binnen de eerste week in de kleuterklas en het 

bijbehorende nagesprek 
- Intensieve observaties tijdens de eerste zes schoolweken in de kleuterklas 
- Resultaten van methodegebonden en Cito-toetsen 
- Voortoetsen (methodegebonden toetsen aan het begin van een blok afnemen) 
- Doortoetsen van Cito-toetsen 
- Observaties in de klas van de manier waarop kinderen vragen stellen 
- Gesprekken met de ouders 
- Overleg met de intern begeleider 
- Eventueel in overleg een intelligentieonderzoek door externen 

 
We beschikken over signaleringsinstrument SiDi-3 en kunnen dat inzetten om een 
groepsbrede analyse te maken of leerling specifiek de behoeftes van een leerling in kaart 
te brengen. Ook observaties en registraties van de leerkracht worden gebruikt om meer- 
en hoogbegaafde leerlingen te signaleren.   

Onderpresteren  
We spreken van onderpresteren als er een discrepantie is ontstaan tussen prestatie en 
aanleg. Onderpresterende leerlingen presteren vaak ver onder hun kunnen. Een kind dat 
onderpresteert kan meer- of hoogbegaafd zijn zonder dat dat zich vertaalt in goede 
toetsscores.  
Middels de informatie uit het entreeformulier, de menstekening, gesprekken met ouders, 
observaties van de groepsleerkracht en de groepsbesprekingen met de intern begeleider 
en SiDi-3 kunnen kinderen die onderpresteren vroeg gesignaleerd worden. Een leerling 
kan relatief onderpresteren; onder het eigen kunnen maar nog wel rond het 
groepsgemiddelde of zelfs absoluut onderpresteren; niet alleen onder het eigen kunnen 
maar ook onder het niveau van de groep presteren. In dat geval gaat onderpresteren vaak 
samen met gedragsproblemen. Door ook deze kinderen een passend onderwijsaanbod te 
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bieden kunnen zij de uitdaging krijgen die ze nodig hebben om zodoende het 
onderpresteren te voorkomen.   

4. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen  
We passen ons onderwijsaanbod op verschillende manieren aan voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. Daarbij kijken we zoveel mogelijk per kind welke aanpassingen 
het beste aansluiten bij de leerbehoefte, vanzelfsprekend gebeurt dit binnen de 
mogelijkheden van de leerkracht. 

In de klas: compacten en verrijken 
Compacten is het indikken van reguliere leerstof, waardoor inhoudelijk geen leerstof wordt 
overgeslagen maar wel onnodige herhaling en inoefening achterwege wordt gelaten. Met 
deze aanpassing willen we verveling bij cognitief sterke kinderen voorkomen en hun 
motivatie voor leren vast te houden.   
Verrijken is het aanbieden van uitdagende, wezenlijk andere leerstof, met tot doel kinderen 
(schoolse) vaardigheden aan te leren. De verrijkende leerstof bevat veel open 
vraagstellingen, beschikt over een hoge complexiteit, bevat opdrachten met een 
probleemgericht karakter waarbij meerdere oplossingsstrategieën mogelijk zijn en doet 
een beroep op creativiteit.  
In de klas wordt reken-, spelling- en taalstof compact aangeboden en krijgen meer- en 
hoogbegaafde kinderen verrijkingsstof aangeboden. Dit aanbod is niet vrijblijvend, maar 
heeft een verplicht karakter vanuit de gedachte dat we de leerling willen leren doorzetten 
en verantwoordelijkheid nemen.   

Versnellen  
In sommige gevallen is de ontwikkelingsvoorsprong dermate groot dat kan worden 
overwogen om te versnellen. Dit gebeurt in zorgvuldig overleg tussen de ouders, de 
groepsleerkracht, de directie en de Intern Begeleider. 

Plusklas en Ploetergroep 
De Plusklas (bovenbouw) en de Ploetergroep (onderbouw) zijn bedoeld voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen waarvan de leerkracht vindt dat zij niet voldoende hebben aan 
het aangepaste aanbod in de klas.  
Het doel van de Plusklas en de Ploetergroep is om kinderen in gezelschap van 

gelijkgestemden te leren leren, om effectief te leren om te gaan met leersituaties. De 
bedoeling is dat de kinderen zich leren inspannen voor een resultaat en ervaren dat leren 
niet per definitie snel en moeiteloos gaat. In de Ploetergroep wordt geploeterd en daarbij 

hoort: doorzetten, hulp (leren) vragen, leren van je fouten, geconcentreerd en netjes 
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werken, nadenken over je taakaanpak, positief denken, de tijd nemen, gebruik maken van 
wat je al kunt of weet, oefenen om beter te worden, etc.   
De Ploetergroep in de onderbouw wordt op donderdagmiddag begeleid door juf 
Marietje. Zij start ieder jaar na de herfstvakantie en werkt met de leerlingen aan 
bovengenoemde doelen.   
Voor de Plusklas van de bovenbouw werken wij samen met de BSG. Plusklasleerlingen 
krijgen op jaarbasis ongeveer 40 uur les van eerstegraadsvakdocenten in vaklokalen op 
de middelbare school tegenover ons schoolgebouw.  

5. Beoordeling onderwijs aan meer- en hoogbegaafden  
Het is belangrijk dat kinderen feedback krijgen op het verrijkingswerk dat ze maken, zowel 
op het proces als op het product. De leerkracht plant wekelijks een moment om met meer- 
en hoogbegaafden hun verrijkingswerk te evalueren. Het doel van die evaluatie is om 
leerlingen te laten nadenken over de vaardigheden die zij gedurende de week hebben 
gebruikt. De nadruk ligt op de vraag wat zij volgende keer beter kunnen doen. Daarbij 
kunnen vragen centraal staan als: Hoe accuraat was je planning? Op welk moment lukte 
het werken erg goed? Waar denk je dat dat aan lag? Hoe zou je dit een volgende keer 
aanpakken? 
Feedback op het verrijkingswerk in de klas wordt opgenomen in het rapport. Voor de 
kinderen in de Ploetergroep van de onderbouw wordt aan het eind van het jaar een korte 
feedback geschreven door de begeleider van de Ploetergroep die wordt opgenomen in 
de rapportmap.  

6. Eigenaarschap  
Het beleidsplan wordt bewaakt en begeleid door de talentbegeleider (Marietje) en het 
zorgteam (Erika en Frank). De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor ouders en 
leerlingen.  
 
De taken van de leerkracht met betrekking tot meer- en hoogbegaafden zijn:  

- signaleren van meer- en hoogbegaafden leerlingen in de klas 
- verzorgen van passend lesaanbod voor deze doelgroep door:  

o compacten van het reguliere werk 
o aanbieden van verrijkingsstof 

- wekelijks plannen van een feedback en planmoment met meer- en hoogbegaafden 
- onderhouden van contact met de ouders 
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De taken van de talentbegeleider en het zorgteam met betrekking tot meer- en 
hoogbegaafden zijn:   

- adviseren van collega’s 
- begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van passend aanbod bij specifieke 

leerlingen 
- begeleiden van leerkrachten bij het signaleren van meer- en hoogbegaafde 

leerlingen 
- talentbeleid op de kaart houden bij collega’s 
- inventariseren van de behoefte aan materiaal en zorg dragen voor de aanschaf 

van nieuwe materialen 
- evalueren van het beleid 
- vakkennis op het gebied van meer- en hoogbegaafden actueel houden.  

7. Communicatie  
De communicatie met de leerling en ouders verloopt via de groepsleerkracht, die is primair 
verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. Tijdens de tienminutengesprekken 
wordt ook het verrijkingswerk besproken, waarbij de focus ligt op de inzet, het 
doorzettingsvermogen, samenwerkingsvaardigheden en het geleverde werk. Ouders en 
leerkrachten kunnen altijd contact met elkaar opnemen voor vragen of informatie.  
Ook in het rapport wordt feedback over het verrijkingswerk opgenomen.  
 
Ouders van leerlingen in de Ploetergroep (onderbouw) worden via Social Schools op de 
hoogte gehouden van de inhoud van de lessen. Bij vragen kunnen ouders contact opnemen 
met de begeleider van de Ploetergroep.  

8. Evaluatie  
Er vindt wekelijks met de meer- en hoogbegaafde leerlingen een evaluatie van het 
verrijkingswerk plaats. Twee keer per jaar nemen we de tijd om in bredere zin te 
overleggen of het proces naar behoeven verloopt.  
We volgen de leerlingresultaten op methodegebonden toetsen, Cito-toetsen en met 
welbevindingsscorelijsten van de Kanjertraining. Wanneer de leerkracht daartoe aanleiding 
ziet kan overleg plaatsvinden met de intern begeleider of talentbegeleider.   


