
 

1 Meerjarenplanning 
 

In eerste kolom: plaats een ✓ als dit item al is gerealiseerd in de school. Vul het planningschema in. 

Schoolorganisatie 

  
Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

1 Iedere leerkracht is in voldoende mate geïnformeerd over basale kenmerken (sterke 

punten, mogelijke problemen) van zowel begaafde als intelligente leerlingen. 
    

2 Er is een door iedere leerkracht in voldoende mate onderschreven afspraak vastgelegd, 

waaruit blijkt dat het team het noodzakelijk vindt om begaafde en intelligente leerlingen 

passende begeleiding te bieden. 

    

3 Binnen het team als geheel is er voldoende deskundigheid m.b.t. het herkennen en 

begeleiden van begaafde en intelligente kinderen. 
    

4 Binnen het team als geheel is het volgen van scholing, het bijhouden van relevante 

ontwikkelingen m.b.t. de doelgroep (tijdschriften, conferenties etc.) voldoende gewaarborgd. 
    

5 Er is een schoolplan rond de zorg voor de doelgroep waarin taken, routes, 

verantwoordelijkheden en procedures zijn vastgelegd. Dit plan is bekend bij het hele team. 
    

6 Met het oog op de verdere ontwikkeling van het zorgbeleid rond begaafde en intelligente 

leerlingen, is een meerjarenplanning opgesteld, met aanduiding van de prioriteiten. 
    

7 De school organiseert structureel de preventieve en pro-actieve begeleiding van begaafde en 

intelligente kinderen (basis- en aanvullende ondersteuning). 
    

8 Het behoort expliciet tot de taak van de intern begeleider om de zorg ten behoeve van 

begaafde en intelligente kinderen te coördineren, onder eindverantwoordelijkheid van de 

directie. 

    

9 De school is bekend met de modellen van talentontwikkeling (Gagner, Heller) en de 

mogelijkheden die de theorie biedt om de stimulerende en belemmerende factoren in beeld 

te brengen. 

    

10 De school benut de mogelijkheden die deze modellen bieden om tegemoet te komen aan 

specifieke talenten. 
    

  

 
    



Identificatie (signaleren) 

  
Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

11 Bij de instroom van nieuwe leerlingen hanteert de school een intake-procedure die mede 

gericht is op de onderkenning van potentiële kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. 
    

12 Jongste kleuters worden gedurende het eerste halve jaar dat ze op school zijn, extra 

geobserveerd op een aantal voor de doelgroep relevante aandachtspunten. 
    

13 De school weet hoe je begaafde en intelligente kinderen kunt herkennen, bijvoorbeeld met 

een signaleringslijst. 
    

14 In ons leerlingvolgsysteem worden schoolresultaten op een transparante wijze 

geregistreerd. Daarbij worden bovengemiddelde resultaten nader gespecificeerd, zodat 

afgelezen kan worden welke leerlingen goed tot zeer goed gescoord hebben. 

    

15 Halfjaarlijks worden de evaluatiegegevens uit ons lvs besproken door intern begeleider en 

groepsleerkrachten, waarna - zo nodig - passende maatregelen genomen worden voor 

kinderen uit de doelgroep. 

    

16 Voor leerlingen die gesignaleerd zijn als mogelijk of waarschijnlijk begaafd of intelligent, 

wordt dit vermoeden nader geverifieerd door ouder(s), groepsleerkracht(en) en de leerling 

zelf op systematische wijze te bevragen. 

    

17 Indien de onder punt 16 vermelde procedure een onduidelijk, tegengesteld en/of 

problematisch beeld geeft, wordt nader intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek 

verricht door een gekwalificeerde instantie. 

    

18 De verzamelde gegevens (punt 16 en evt 17) worden altijd besproken met de ouders. Bij 

vervolgstappen (begeleiding) wordt expliciet aandacht besteed aan het plannen van een 

evaluatiecyclus, waarbij de ouders betrokken zijn. 

    

19 Gegevens over onderzoek, begeleiding en evaluatie worden op systematische wijze 

bijgehouden in een leerlingdossier, zodat actuele gegevens op elk moment zichtbaar zijn. 
    

20 Met het oog op een doorgaande lijn in de ontwikkeling zijn er duidelijke afspraken gemaakt 

met voor de doelgroep relevante scholen voor voortgezet onderwijs om (vervroegde) 

doorstroming goed te laten verlopen. 

    

  
    

  



Leerkrachtvaardigheden 

  
Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

21 Een veilige leeromgeving bieden voor begaafde leerlingen (positieve houding, begrepen laten 

voelen) 
    

22 De begaafde leerling zich bekwaam laten voelen om een gewenst resultaat neer te zetten 
    

23 Leerlingen leren dat ze hun leergedrag zelf kunnen sturen (autonomie) 
    

24 Kunnen signaleren van begaafde leerlingen in de klas 
    

25 Kunnen begeleiden van begaafde leerlingen in de klas (relatie) 

 
    

26 Een uitdagende leeromgeving kunnen bieden, waarin begaafde leerlingen op een eigen manier 

kunnen denken (competentie) 
    

27 Goed kunnen organiseren van het lesgeven/klassenmanagement aan deze doelgroep, deze 

doelgroep heeft nadrukkelijk behoefte aan begeleiding en instructietijd. 
    

28 Didactiek kunnen afstemmen op de begaafde leerling  

Hoewel begaafde en intelligente kinderen veel zelfstandig kunnen, blijven terugkoppeling, 

beoordeling en waardering ook voor hen van groot belang, waarbij in voor-, tussen- en 

nagesprekjes vooral structurering wordt aangeboden en aandacht besteed wordt aan 

evaluatie en beoordeling. 

 

    

29 Pedagogisch sensitief, flexibiliteit in het wisselen van rollen (coach, docent, begeleider, 

adviseur, mentor) 
    

30 Ouders kunnen betrekken bij de zorg voor de leerling. 
    

  
    

  



Klassenorganisatie  

  
Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

41 Compacten: de reguliere leerstof binnen een leerjaar wordt verkort. Door (eind)toetsen 

vooraf te geven wordt beoordeeld welke stof beheerst wordt. 
    

42 Binnen de school zijn afspraken gemaakt over versnelling (groep overslaan of versnellen op 

een vakgebied) die impliceren dat kinderen uit de doelgroep kortere tijd in het basisonderwijs 

verblijven. Uitgangspunt is dat versnelling beperkt blijft tot één leerjaar. 

    

43 Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden er voldoende uitdagende speel- 

en leeractiviteiten binnen de thema’s aangeboden. Bij een duidelijke cognitieve voorsprong 

mogen zij ook werken aan activiteiten die als regel in groep 3 aan de orde komen (lezen / 

rekenen). 

    

44 Doelgerichte verrijking als verdieping gr 3-8: er is voldoende verdiepingsstof voorhanden 

waaraan leerlingen uit de doelgroep langere tijd aaneengesloten kunnen werken. 
    

45 Doelgerichte verrijking als verbreding gr 3-8: de school biedt de leerlingen de mogelijkheid 

te werken aan onderwerpen die geen onderdeel uitmaken van het reguliere programma. 
    

46 Doelgerichte verrijking binnen de (geïntegreerde) zaakvakken waarbij specifiek aandacht 

wordt gegeven aan het ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden 
    

47 Om de diepte in te gaan, is het belangrijk dat begaafde leerlingen zoveel mogelijk tijd in 

aaneengesloten periodes kunnen besteden aan verrijkingsactiviteiten. 
    

48 Er zijn voldoende mogelijkheden voor leerlingen uit de doelgroep om op een aan hun 

mogelijkheden aangepaste wijze gebruik te maken van ICT. Denk aan beschikbare 

apparatuur, geschikte software. 

    

49 Peers: kinderen uit de doelgroep worden regelmatig in de gelegenheid gesteld om 

gezamenlijk aan verrijkingsactiviteiten te werken en onderling ervaringen uit te wisselen. 
    

50 Er zijn voldoende waarborgen in het schoolklimaat en de organisatie en vormgeving van het 

verrijkingsonderwijs neergelegd om er voor te zorgen dat kinderen uit de doelgroep blijven 

participeren in de schoolgemeenschap. Denk aan presentaties voor de groep (spreekbeurten, 

bijdragen aan gezamenlijke projecten) en activiteiten op schoolniveau (bv. de schoolkrant). 

    

  

 
    

      

  



Zorg  

  
Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

51 Sociaal-emotionele problemen komen bij kinderen uit de doelgroep niet vaker voor dan bij 

'andere kinderen'. Wel vragen ze een speciale benadering. De school beschikt over voldoende 

kennis en vaardigheden op dit punt. 

    

52 Gedragsproblematiek: dit kan voortkomen uit onvoldoende zicht op de behoeften van het 

begaafde kind (ouders en school). De school beschikt over voldoende kennis en vaardigheid 

om hier gericht op in te spelen. 

    

53 Bij de inzet van zorg vanuit de gemeente (jeugdhulpverlening) wordt expliciet rekening 

gehouden met begaafde leerlingen. 
    

54 De jeugdhulpverlener is een gesprekspartner omdat ook zij op de hoogte zijn van de specifieke 

ondersteuningsbehoeften van begaafde kinderen  
    

55 In geval van disfunctionerende en/of dubbel-bijzondere leerlingen uit de doelgroep, wordt 

onder eindverantwoordelijkheid van de intern begeleider een handelingsplan opgesteld 

binnen een OT (waar jeugdhulpverlening eventueel bij betrokken is). 

    

56 Leerlingen uit bovengenoemde doelgroep worden nadrukkelijk ook beoordeeld op hun 

prestaties en inzet bij verrijkingsactiviteiten. 
    

57 De school is op de hoogte van het bestaan van Elementa en de mogelijkheden daar voor 

kinderen in deze bijzondere doelgroep 
    

  

 
    

 


