
 

 
 

Informatiekaart verrijkingsonderwijs De Vlieger 
 
In deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie over hoe het verrijkingsaanbod  
op De Vlieger wordt vormgegeven.  

 
Doelgroep 
• Gediagnosticeerde (hoog)begaafde kinderen/kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
• Hoog scorende kinderen. 
• Kinderen die hoge scores halen, maar op de lange termijn weinig tot geen groei doormaken. 
• Kinderen waarvan je meer verwacht, maar die dit niet (kunnen) waarmaken, zogenaamde 

onderpresteerders.  
 

Signalering 
 Enkele weken voordat het kind op school komt, wordt er door de groepsleerkracht een 

intakegesprek gehouden met de ouders van de nieuwe kinderen. 
 Aan het begin van elk schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd.  
 De groepsleerkracht bekijkt binnen 3 weken na aanvang welke leerlingen binnen de doelgroep 

vallen. Hierbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van de overdracht met de leerkracht van de 
vorige groep. In de groepen 1 en 2 gebruiken we hiervoor het signaleringsinstrument Knappe 
Kleuters.  

 De testresultaten van de methodetoetsen en cito. 
 De bevindingen worden besproken met de talentbegeleider.  

 

Verrijking in de klas 
In eerste instantie wordt er gekeken of het kind genoeg heeft aan verrijking in de klas. Op 
De Vlieger gebruiken wij hiervoor “Levelwerk”. Dit zijn uitdagende werkboeken en 
activiteiten per vakgebied. Dit werk wordt begeleid door de leerkracht.  
 
Door het kind voor te toetsen op reken-, taal- en spellinggebied, wordt er geïnventariseerd 
welke stof er compact aangeboden kan worden. Bij kleuters wordt er gekeken naar de 
leerlijnen en wordt daar het juiste aanbod op gebaseerd.  
  

Wanneer deze aanpassingen niet voldoende blijken te zijn kan er in overleg met de 
talentbegeleider en de ouders besloten worden het kind deel te laten nemen aan de plusklas 
van De Vlieger. Na elke rapportperiode wordt er opnieuw bekeken of een kind in aanmerking 
komt voor verrijkingswerk in de klas of dat het naast het verrijkingswerk ook in aanmerking 
komt voor deelname aan de plusklas.  
 
 

  
  
  
  
 



Criteria plusklas 
Een kind komt in aanmerking voor de plusklas wanneer het aan één of meerdere van de 
onderstaande punten voldoet:  

 
 Gediagnosticeerd meer- of hoogbegaafd.  
 Het levelwerk zorgt niet voor voldoende uitdaging in de klas. 
 (Vermoedens van) onderpresteren. 

 Kan de lessen missen die gegeven worden in de plusklas uren. 
 

Aanbod in de plusklas 
1,5 Uur per week komen de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 met gelijkgestemden bij elkaar.  
 
Wij werken in de plusklas met de methode Plusjeklas, die vooral inzet op:  
Leren onderzoeken  

 Hogere orde denken 

 Analytisch denken 

 Creatief denken 

 Kritisch denken 

 
Leren wie je bent  

 Stevig staan 

 Leren met een groei mindset 
 Bewust zijn van talenten 
 Jezelf aansturen 

 
Leren ondernemen  

- Effectief samenwerken 
- Jezelf motiveren 
- Ondernemen volgens een plan 
- Ondernemende houding aanleren 

 
De kinderen werken aan een portfolio waarin ze hun ontwikkelingen bijhouden. Ze 
verzamelen hier het verrijkingswerk in dat in de plusklas en in de reguliere klas gemaakt 
wordt. De kinderen krijgen jaarlijks het portfolio mee naar huis.   
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