Plusklas en Plusgroep
Algemeen:
We vinden het als school belangrijk dat alle kinderen optimaal kunnen profiteren van
het onderwijs. Om dit te kunnen bewerkstelligen gaat extra zorg naar de kinderen die
meer moeite hebben om zich de leerstof eigen te maken, maar ook naar de kinderen
voor wie dit heel gemakkelijk is. In het laatste geval spreken we dan over kinderen
die een ontwikkelingsvoorsprong hebben of meer- en/of hoogbegaafd zijn.
Het is belangrijk om deze groep kinderen snel als zodanig te herkennen en hen
voldoende mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen. Uit onze eigen
observatie, de entreeformulieren en informatie van ouders verkrijgen wij de gegevens
over de ontwikkeling van het kind. Ook in de jaren daarna worden alle kinderen
jaarlijks geobserveerd op kenmerken van meer- en of hoogbegaafdheid.
Wat is het plusgroepje?
Leerlingen van de groepen 3 t/m 5 kunnen deelnemen aan het plusgroepje. Deze
kinderen krijgen uitdagende opdrachten waarbij het out of the box denken
gestimuleerd worden. Er worden steeds andere kinderen bij betrokken.
Voor wie is de plusklas?
Voor een beperkte groep kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we de mogelijkheid
om hen deel te laten nemen aan de plusklas.
In gezamenlijk overleg wordt gekeken naar de geschiktheid van kinderen voor de
plusklas. De (plus)leerkrachten en IB’er kijken naar de leerontwikkeling,
leervaardigheid, werkhouding, zelfstandigheid en motivatie van het kind en
beoordelen samen of het kind deel uit kan gaan maken van de Plusklas. Dit wordt
natuurlijk ook met de ouders overlegd.
Hoe lang zitten de kinderen in de plusklas?
De kinderen werken, afhankelijk van hun leeftijd, 1x per 14 dagen een uur of een
dagdeel in de plusklas.
Kinderen kunnen een aantal weken, één periode of langer in de plusklas zitten. De
plusklasleerkracht overlegt met het kind en de ouders als de inzet en/of de resultaten
niet goed zijn. In januari/februari van groep 8 stopt de plusklas altijd, omdat de
kinderen zich dan meer gaan richten op het voortgezet onderwijs. Extra uitdaging
vanuit de methodes, Snappet en Levelwerk blijft wel doorlopen.
Welke activiteiten doen de kinderen in de plusklas?
Er wordt een keuze gemaakt uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een gesprekje over het welbevinden van de kinderen op dat moment
Een gesprekje over een onderwerp uit de actualiteit
Leren leren d.m.v. Spaanse woorden
Out of the box denken bij Breinkrakers, Leeskrakers en andere opdrachten.
Filosoferen
Projecten vanuit ontwerpend en ontdekkend leren
Verdieping van een zelfgekozen onderwerp
Natuur- en scheikundige proefjes
Opdrachten vanuit creatief denken

•
•

Extra toetsen bij de zaakvakken
1x per jaar een educatieve excursie.

Juist ook in de plusklas is het belangrijk om eisen te stellen. Voor het (ver-)werken
van de extra activiteiten gelden eisen, die natuurlijk met de kinderen besproken en
soms beoordeeld worden.
Extra uitdaging in de klas is voor veel kinderen toereikend
Voor veel kinderen (Dit vraagt wel iets van de werkhouding en motivatie van het
kind.) kunnen we de extra uitdaging in de klas organiseren. Zoals bijvoorbeeld de
verdieping vanuit de methodes, het werken aan eigen leerdoelen in Snappet,
keuzematerialen uit de Kieskast en het werken met Levelwerk. Alle kinderen krijgen
ruimte in de klas om vanuit hun eigen denkwijze -niveau aan de slag te gaan met het
werken vanuit de verschillende intelligenties en vanuit de projecten met het
ontdekkend leren.
We hebben als school veel mogelijkheden om de kinderen extra uitdaging te bieden,
maar niet alle kinderen hebben de juiste werkhouding/motivatie om daar gebruik van
te kunnen maken. Voor deze laatste groep is het vaak zoeken naar een juiste
aanpak. In overleg met ouders komen we tot werkafspraken die regelmatig
geëvalueerd worden.

