
 
1 

 
 

 

 
 
     

 PCB de Rank  

Verkort Beleidsplan   
Hoogbegaafdheid  
 Invulling van onderwijs aan hoogbegaafden  



 
2 

 

Inhoud   

                  Pagina  
1. Hoogbegaafdheid          3 
 
2. Signaleren           4 
2.1 Signaleringsprotocol        4  
2.2 Selectiecriteria voor deelname plusklas      5 
2.3 DHH          5 
 
3. Werkwijze          6 
3.1 Leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen        6 
3.2 Compacten          6 
3.3 Verrijking           6  
3.4 Versnellen m.b.t. leerjaren        7 
3.5 Opzet en inhoud van de plusklas        8 

3.5.1 Looptijd          8 
3.5.2 Dagplanning         8 
3.5.3 Eigen project         8 
3.5.4 Gezamenlijk project       9 

3.6 Deelname aan de plusklas        9  
 
 

  



 
3 

 

1. Hoogbegaafdheid  
 
Uit verschillende theoretische modellen is de volgende definitie van hoogbegaafdheid, zoals dit 
gezien wordt op de Rank, gedefinieerd.  
 
Hoogbegaafdheid is een combinatie van snel, complex en creatief denken (intelligentie en 
creativiteit) en al de dan niet tot uiting komende motivatie. Waarbij het anders zijn een grote rol 
speelt in de volgende mogelijke kenmerken, namelijk de lat hoog leggen, groot 
rechtvaardigheidsgevoel, hoge gevoeligheid en heftige emoties en een kritische instelling wat betreft 
het testen van de authenticiteit van hun omgeving. De omgeving van de hoogbegaafde, bestaande 
uit ontwikkelingsgelijken, gezin en school, is van essentieel belang om de hoogbegaafde tot zijn recht 
te laten komen.   
 
Als de definitie in een schoolse situatie bekeken wordt, zijn de hoogbegaafde leerlingen op de Rank 
leerlingen die niet genoeg uitdaging hebben aan het reduceren van de leerstof en het aanreiken van 
uitdagend werk van de methode, zoals het werken op drie ster niveau bij de weektaak rekenen of in 
het plusboek voor rekenen of taal. Het aanbod voor de betreffende leerlingen zal in de groep en 
buiten de groep plaats vinden; in de vorm van uitdagend werk van de methode en de plusklas.  
 
In hoofdstuk 2.1 wordt beschreven op welke manier hoogbegaafde leerlingen worden gesignaleerd. 
In hoofdstuk 2.2 staat vermeld welke criteria van belang zijn voor het deelnemen aan de plusklas.  
Er wordt op de Rank onderscheid gemaakt tussen hoogbegaafde en intelligente leerlingen. De 
intelligente leerlingen krijgen op de Rank uitdagende leerstof zoals de plustaken van rekenen, het 
taalplusboek en Rekentijgers aangeboden. Dit aanbod zal in de klas worden verzorgd.   
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2. Signaleren  
 
2.1 Signaleringsprotocol  
Bij signaleren probeert de groepsleerkracht de betreffende leerling zo goed mogelijk op diverse 
wijzen in beeld te krijgen door zo veel mogelijk informatie te verzamelen.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Verkort Signaleringsprotocol Hoogbegaafde Leerlingen  
Fase 1 t/m groep 8 

 

1. Signalering en diagnostisering  
Fase 1  

 Overdrachtsformulier peuterspeelzaal 

 Signalering in de eerste schoolweek van het vierjarige kind: 
o Menstekening 

 Signalering in de tweede schoolweek van het vierjarige kind: 
o Kindgesprek 
o Quickscan DHH  

 
Fase 1 t/m groep 8 

 Resultaten uit leerlingvolgsysteem 

 Afname DHH  

 Observaties groepsleerkracht / IB’er  

 Resultaten uit ZIEN  

 Gesprek met ouders 

 Gesprek met leerling  
 

Bovenstaande signalen worden vastgelegd in Parnassys. 

 

2. Gesprek met betrokkenen 
 

 Gesprek met specialist hoogbegaafdheid  

 Leerlingbespreking en opstellen hulpplan  

 Gesprek met ouders  
 

Bovenstaande signalen worden vastgelegd in Parnassys. 

 

3. Begeleiding  
 

 Zo nodig: aanvullend onderzoek  

 Begeleiding volgens hulpplan  
 
 

 



 
5 

 

 
 
 

 
Schema 1 Verkort Signaleringsprotocol Hoogbegaafde Leerlingen fase 1 t/m groep 8 
 
2.2 Selectiecriteria voor deelname plusklas 
Bij vermoeden van hoogbegaafdheid worden de volgende selectiecriteria gebruikt om te kijken of de 
betreffende leerling deel kan nemen aan de plusklas.  

 Een ingevuld DHH dossier waarbij na de quickscan, wordt doorverwezen naar signalering of 
diagnostiek en de conclusies zijn dat de leerling extra uitgedaagd moet worden, of; 

 IQ test met uitslag van met een score van 130 of hoger, of de resultaten er nu wel of niet 
naar zijn in de klas, deze leerling wordt altijd toegelaten, of;  

 A-score voor CITO rekenen, begrijpend lezen en spelling in combinatie met één van de twee 
hierboven genoemde punten.  

 
2.3 DHH   
Hoogbegaafde leerlingen op de Rank worden gesignaleerd met behulp van het Digitaal 
Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid (DHH). Er is gekozen voor DHH zodat er een duidelijk, 
overzichtelijk hulpmiddel is voor leerkrachten om hoogbegaafde leerlingen in beeld te krijgen en om 
een doorlopende lijn in het signaleren te creëren. Daarnaast is er, volgens de website van DHH, in 
DHH aandacht voor het opsporen van onderpresteerders, door de leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen, die verwerkt zitten in stellingen in de module diagnostiek. In de 
quickscan van DHH staan diverse stellingen over snel, complex en creatief denken, ook werkhouding, 
motivatie en sociaal-emotionele onderdelen komen in de stellingen naar voren. Deze sluiten 
naadloos aan op de definitie van hoogbegaafdheid van de Rank (hoofdstuk 1). De uitslag van het 
protocol en/of de uitslag van een eventueel onderzoek wordt gebruikt bij het geven van het 
onderwijs aan de betreffende leerling.  
 

  

4. Voortgang en evaluatie   
 

 Evaluatie hulpplan na 8 weken door groepsleerkracht 

 Hulpplan wordt zo nodig bijgesteld 

 Hulpplan wordt verder uitgevoerd 

 Leerling wordt in leerlingbespreking met IB’er besproken 

 Evt. OPP wordt elk jaar besproken met ouders 
 

Bovenstaande signalen worden vastgelegd in Parnassys. 

 

5. Overdracht  
 

 Overdracht van aanpak en werkwijze aan nieuwe groepsleerkracht 

 IB’er heeft helikopterview over aanpak en werkwijze 

 Specialist HB helpt zo nodig met opstarten in nieuwe leerjaar 
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3. Werkwijze  
 
3.1 Leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen   
De volgende leerdoelen zijn voor hoogbegaafde leerlingen opgesteld. Aan deze doelen wordt in de 
klas en in de plusklas gewerkt. 

1. Aan het eind van zijn basisschoolcarrière heeft de hoogbegaafde leerling gewerkt aan 
het ontwikkelen van executieve vaardigheden op het gebied van leren leren, waarbij 
organiseren, plannen en taakinitiatie van belang zijn.  

2. Aan het eind van zijn basisschoolcarrière kan de leerling bij het aanlopen tegen obstakels 
werken vanuit een growth mindset door obstakels te zien als leermomenten en deze op 
te lossen door verschillende oplossingen te bedenken en uit te proberen.  

3. Aan het eind van zijn basisschoolcarrière heeft de hoogbegaafde leerling een kritische 
houding ten opzichte van zijn eigen leren en presteren ontwikkeld, die zich uit in het 
reflecteren op zijn eigen werk en werkhouding en het van hieruit verbeteringen kunnen 
aanbrengen en het verdiepen in de leerstof.  

4. Aan het eind van zijn basisschoolcarrière is de leerling op cognitief gebied uitgedaagd 
door te werken met materiaal en/of over onderwerpen die het werken in de zone van de 
naaste ontwikkeling stimuleren.  

 
3.2 Compacten 
Op de Rank wordt de leerstof en het oefenwerk van hoogbegaafde leerlingen compact gemaakt. Dit 
houdt in dat overbodige herhalingen of extra uitleg uit de lesstof wordt gehaald. Per les kijkt de 
groepsleerkracht wat de inhoud en doelen van de les zijn. Als het een nieuw aan te leren strategie 
betreft, dan moeten hoogbegaafde leerlingen de instructie wel degelijk volgen en een aantal 
bijbehorende opdrachten maken om de strategie in te oefenen. Een leerling kan namelijk wel het 
goede antwoord geven maar een hele omslachtige manier gebruiken. Ook kunnen er hiaten in de 
kennis van hoogbegaafde leerlingen ontstaan als ze heel vaak instructieonafhankelijk werken. De 
lessen waarin geen nieuwe strategie wordt aangeboden en dus de leerstof herhaald wordt, worden 
gecompact of geschrapt. De groepsleerkracht bekijkt of de leerling de leerstof en bijbehorende 
strategie al begrijpt en past hier het aantal te maken opdrachten op aan.   
 
3.3 Verrijking  
Op de Rank worden 3 pakketten van verrijking (verbreding en verdieping) aangeboden. Een hoog 
intelligente leerling kan ook gebruik maken van Pakket A. Deze pakketten zullen nu 
achtereenvolgens beschreven worden.  
 

 
 
Pakket A 

De leerling haalt (erg) goede resultaten op de methodetoetsen van taal / rekenen / 
spelling.  

In overleg met de IB’er en specialist hoogbegaafdheid wordt er overgegaan tot het 
compacten van de leerstof.  

In de overgebleven tijd na het compacten wordt Plusboek Taal Actief / plusboek 
WIG / Rekentijger / KIEN / Pluslessen van Spelling aangeboden.   

 

 
 
 
Pakket B 

De leerling werkt volgens de werkwijze van Pakket A en voldoet aan de 
selectiecriteria (zie hoofdstuk 2.2) voor het deelnemen aan de plusklas.  

In overleg met de IB’er, specialist hoogbegaafdheid en plusleerkracht wordt er 
overgegaan tot het deelnemen aan de plusklas. Het compacten van de leerstof blijft 
van toepassing.  

De leerling werkt aan compacte klassikale leerstof, verrijkingsmateriaal van de 
methode én aan het werk van de plusklas.  
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Pakket C 

De leerling werkt volgens de werkwijze van Pakket B, maar heeft nog niet 
voldoende uitdaging. Dit kan een signaal zijn dat de leerling zelf aangeeft of een 
signaal dat de groepsleerkracht / specialist hoogbegaafdheid / plusklasleerkracht 
opmerkt.  

In overleg met de IB’er en specialist hoogbegaafdheid blijft Pakket B van toepassing 
en wordt er gezorgd naar manieren om de leerling extra uit te dagen. Bijvoorbeeld 
het doen van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp of bijv. het leren van 
Spaans.  

De groepsleerkracht bespreekt, eventueel in overleg met de specialist 
hoogbegaafdheid, met de leerling wat hij graag wil leren. Ze maken samen een 
opzet hoe dit gedaan kan worden. Hulp van ouders kan worden ingeschakeld.  

Tabel 2 Verrijkingspakketten in volgorde van aanbod  

 
3.4 Versnellen m.b.t. leerjaren 
Wanneer blijkt dat een leerling op cognitief én sociaal emotioneel gebied zijn leeftijdsgenoten ver 
vooruit is -waardoor hij alle aansluiting mist- kan worden besloten om over te gaan tot versnelling. 
Dit kan ook het geval zijn als een leerling emotioneel heel stabiel is, maar cognitief ver vooruit, 
waardoor de school weinig te bieden heeft wat betreft de leerstof. Indien blijkt dat een leerling 
sociaal-emotioneel problemen heeft als gevolg van onderpresteren (onvoldoende aansluiting en 
uitdaging/diepgang) kan versnellen ook een optie zijn. Het versnellen in groepen wordt op de Rank 
bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de basisschoolcarrière gedaan. De redenen hiervoor zijn: 

- De didactische vaardigheden: in de onderbouw zijn deze minder complex dan in hogere 
groepen; 

- Het groepsproces (de relaties liggen in de onderbouw nog niet zo vast als in de midden- en 
bovenbouw); 

Het versnellen kan op de Rank maximaal 2 maal in een fasegroep (een fase = half schooljaar) of 1 
schooljaar (in de groepen 4 en hoger). Er wordt preventief gekeken naar mogelijke 
versnelmomenten door de leerlijnen jonge kind nauwlettend in de gaten te houden en zo nodig bij 
10 of 20 weken in de fasegroepen te versnellen. DHH wordt in groep 5 afgenomen met onder andere 
als doel om te kijken of het zinvol is om te versnellen.  
 
Aandachtspunten bij het versnellen zijn: cognitief surplus, didactische aansluiting, emotionele 
aansluiting, geboortemaand, werkhouding en taakgerichtheid. Versnellen gebeurt alleen als de 
leerling er aan toe is en daarbij wordt er rekening gehouden met de schoolsituatie, namelijk: 
samenstelling en sfeer groep, maatjes/ ‘sparringpartner’, draagkracht – draaglast leerkracht, aantal 
zorgleerlingen, enz. en de thuissituatie (stabiliteit, broertjes / zusjes in nieuwe groep).  
 
Versnellen wordt per leerling bekeken en is een beslissing van de ouders, groepsleerkrachten, 
directie en de intern begeleider. Het versnellen gaat altijd samen met verrijking. De groepsleerkracht 
zorgt voor een begeleiding in het voortraject (op niveau brengen, gewenningsperiode tijdens vrije 
activiteiten, bespreken van positieverandering). Aan de nazorg wordt ook aandacht besteed 
(evalueren van de positieverandering, verrijking van de leerstof, het wennen in de nieuwe groep, het 
welbevinden van de leerling). 
 
3.5 Opzet en inhoud van de plusklas  
Op de Rank worden er twee verschillende plusklassen aangeboden. Er is gekozen voor een plusklas 
(onderwijs buiten de klas) om het werken met peers, ook wel ontwikkelingsgelijken genoemd, en het 
werken over andere onderwerpen mogelijk te maken. De selectiecriteria voor het deelnemen aan de 
plusklas staan vermeldt in paragraaf 2.2.   
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Per plusklas wordt hieronder uitgelegd wat de basis is van het aanbod.  
- Plusklas 1: wie ben ik als hoogbegaafde, beginselen van de mindset, beginselen van 

executieve vaardigheden, verbreding van kennis. 
- Plusklas 2: wat kan ik goed (bijv. in samenwerking met anderen), mindset wordt 

geautomatiseerd, uitbreiden van executieve vaardigheden, leren leren, verbreding van 
kennis.  

 
De plusklas is dus NIET samengesteld op leeftijd; leerlingen uit verschillende leerjaren zitten bij 
elkaar in de plusgroep. De plaatsing van geselecteerde hoogbegaafde leerlingen (zie 2.2) in één van 
de twee plusklassen wordt bepaald door de commissie Hoogbegaafdheid. Zij kijkt welk aanbod van 
welke plusklas het beste past bij de leerbehoeften van de leerling.  
 
3.5.1 Looptijd  
De plusklas draait van september tot en met de fasewissel (eind januari) met leerlingen uit groep 4 
t/m 8. In deze periode kan er geen nieuwe leerling bij de plusklas aansluiten. Wel zou een leerling uit 
de plusklas kunnen gaan, omdat de leerling niet blijkt te passen in de plusklas door bijvoorbeeld 
storend gedrag, waar constant aan gewerkt is maar dat niet verbeterd.  
 
Vanaf eind januari (de fasewissel) tot en met juli draait de plusklas met leerlingen uit fase 6 t/m 
groep 7. De leerlingen van groep 8 nemen geen deel meer aan de plusklas, in verband met de vele 
activiteiten die zij hebben rondom het afscheid van de basisschool. Zij werken wel in hun eigen klas 
aan hun eigen project en kunnen hiervoor vragen stellen aan de plusleerkracht.  
 
3.5.2 Dagplanning  
De dagplanning van de plusklassen kan variëren maar zal er ongeveer op de volgende manier uitzien.  
 
Dagplanning plusklas 1  
8.30-9.00 smartgames / boeken / puzzelboekjes 
9.00-9.15 kringgesprek 
9.15-9.45 werken aan eigen project 
9.45-10.00 buiten spelen  
10.00-10.15 eten en drinken + activiteit passend bij thema 
10.15-11.00 gezamenlijk project   
 
Dagplanning in plusklas 2  
11.30-11.45 kringgesprek 
11.45-12.15 eigen project 
12.15-12.30 buiten spelen 
12.30-12.45 eten en drinken + activiteit passend bij thema 
12.45-13.30 gezamenlijk project 
13.30-14.00 smartgames / boeken / puzzelboekjes 
 
De plusklas speelt buiten op het pleintje bij de Pasteurflat in plaats van met de rest van de school op 
het grote plein. De reden hiervan is om de groepsbinding binnen de plusklassen te bevorderen.  
 
3.5.3 Eigen project  
Het eigen project bestaat uit een door de leerling zelfgekozen project over een bepaald onderwerp 
uit het aanbod dat de school gekocht heeft van Eduboeken. Het project bevat altijd een Eduboek, 
werkboek en puzzelboekje over dit onderwerp. Sommige onderwerpen hebben aanvullend een 
Pluskaart en/of Brein Blad. De leerlingen lezen het Eduboek, leren nieuwe informatie en verwerken 
deze informatie op diverse wijzen volgens de opdrachten uit het werkboek en puzzelboekje. De 
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leerlingen werken in principe zelfstandig aan het eigen project, sommige opdrachten zijn echter 
samenwerkopdrachten, die gedaan kunnen worden met een andere leerling die hetzelfde 
onderwerp heeft gekozen.  
 
3.5.4 Gezamenlijk project 
Beide plusklassen werken rondom hetzelfde thema en hebben dezelfde themamuur waarop ze 
allebei nieuwe informatie plaatsen. Per plusklas verschillen de opdrachten bij het gezamenlijk 
project wel, voornamelijk in moeilijkheidsgraad, opbouw of het uiteindelijk product. Het thema van 
het gezamenlijk project wordt of door de plusleerkracht bedacht of vanuit inbreng van de leerlingen 
opgezet.   
 
3.6 Deelname aan de plusklas  
De plaatsing van leerlingen in de plusklas wordt per half jaar bekeken door de plusleerkrachten en 
de commissie hoogbegaafdheid. Ook met de betreffende groepsleerkrachten wordt overlegd over 
leerlingen die in de plusklas zitten of in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas. Ouders 
worden betrokken als hun kind mogelijk deel zou gaan nemen aan de plusklas door middel van 
gesprekken met de groepsleerkracht en eventueel de plusleerkracht en door het invullen van DHH. 
Het invullen van DHH betekent niet automatisch dat de leerling in de plusklas terecht komt. Zie 
hiervoor paragraaf 2.2.  
 
Leerlingen kunnen na een half jaar, of eerder als dit volgens de meeste betrokkenen wenselijk is, ook 
uit de plusgroep gaan. Deze beslissing zal plaatsvinden na overleg met groepsleerkrachten en 
ouders, de plusleerkracht kan hier eventueel bij aansluiten. Ook met de leerling zelf zal gesproken 
worden over het leerproces in de plusklas. De plusleerkrachten en de commissie hoogbegaafdheid 
hebben de eindverantwoordelijkheid over het nemen van dit besluit.  
 
  


