Passend onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen

NoorderBasis is een gereformeerde vereniging met
33 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe.
Onze visie is elk kind passend onderwijs te geven,
ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van
NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte
basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende
leerstof aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat de
reguliere basisschool in eerste instantie tegemoetkomt aan
de onderwijsbehoeften van ieder kind. Indien noodzakelijk
kunnen de hoogbegaafde kinderen in de bovenschoolse
Plusklas onderwijs krijgen van speciaal daarvoor
opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Wie
De Plusklas is voor hoogbegaafde kinderen uit groep 3-8. Als de basisschool
niet of onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van het kind,
als het kind de omgang met denkgelijken mist, als het kind op de basisschool
gedemotiveerd is geraakt of om andere redenen, kan het kind aangemeld worden
voor de Plusklas.

Waarom
Hoogbegaafde kinderen denken en leren niet alleen sneller en gemakkelijker, maar ook
fundamenteel anders. Binnen de Plusklas wordt het onderwijs specifiek afgestemd op de
leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafde kinderen. Op de reguliere basisschool
voelen hoogbegaafde kinderen zich vaak alleen, anders en onbegrepen. De mogelijkheid
in de Plusklas met denkgelijken te praten, leren en spelen is van grote waarde voor hun
ontwikkeling en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

The beginning
is the most
important
part of the work.

Een leerling:
“In de Plusklas heb ik geleerd
dat ik invloed heb op mezelf.
Als ik een probleem heb, kan ik nu
zelf een oplossing zoeken door
bijvoorbeeld iemand om hulp te vragen.
Als ik iets saai vind op school,
helpt een versterkende gedachte
mij toch gemotiveerd aan
het werk te gaan en de
uitdaging te zoeken.”

Doel
In de Plusklas wordt aandacht besteed aan cognitieve uitdaging (zoals logisch denken
en redeneren), aan meta-cognitieve vaardigheden (zoals leren leren, falen en doorzetten)
en aan sociale vaardigheden (zoals zelfreflectie, filosoferen en samenwerken).
De cognitieve uitdaging wordt geboden in leerstof die niet in
het reguliere onderwijs aan de orde komt (zoals Japans schaken,
techniek, ontwerpen, alfabetten en fractalen). De kinderen ontwikkelen
daarbij goede werk- en leerstrategieën. Ze worden bewust gemaakt
van hun eigen rol in het leerproces, ze leren hun werk te plannen en
te evalueren. Ze ontdekken hun eigen sterke én zwakke kanten en
ze worden uitgedaagd buiten hun comfortzone te treden en zo echt
tot leren te komen.
Hun zelfbeeld wordt versterkt door sociaal-emotionele spellen,
samenwerken, ervaringen uitwisselen, het bespreekbaar maken
van faalangst en door filosoferen.

Wat
•	spel (alleen en/of samen): doorzetten als het moeilijk of niet leuk is,
ruimte geven aan elkaar
• filosofie: logisch denken en redeneren, luisteren naar elkaar, reflectie
•	werkblok met cognitief uitdagend project, thema of opdracht door de
leerkracht aangedragen: uitdagingen aangaan, en grenzen opzoeken
en eroverheen gaan
• werkblok met project door kind zelf aangedragen: motivatie en
leerplezier vergroten, leren plannen, doorzetten en evalueren
• presentatie: afmaken, zorgvuldigheid, heldere communicatie
• start-, coach - en begeleidingsgesprekjes van elk kind individueel of
in een groepje met de leerkracht: versterken van de meta-cognitieve
en sociaal-emotionele vaardigheden

Ik heb zoveel geleerd
van mijn fouten,
ik denk dat ik er
nog een paar ga maken.

Een ouder:
“Door de Plusklas krijgt
onze zoon erkenning voor
wie hij is. Zijn zelfvertrouwen
en motivatie in school
is gegroeid.”

Resultaten
Onze leerlingen zijn enthousiast over de Plusklas. Ze geven aan zich begrepen te voelen,
zichzelf te kunnen zijn, zich te kunnen uiten, uitgedaagd te worden, zich te kunnen
ontwikkelen en gelukkiger te zijn. Ouders zijn positief en merken dat hun kind tot bloei komt.

Oudercontact
Twee keer per jaar is er een informatieavond voor ouders en leerkrachten. Ook is er twee keer
per jaar een spreekmiddag voor ouders. Via de mail of voor en na schooltijd is goed contact
mogelijk. Voor elke vakantie verschijnt een uitgebreide nieuwsbrief.

Aanmelding
De NoorderBasis Plusklas is bestemd voor kinderen van groep 3-8. Aanmelding kan twee
keer per jaar door de intern begeleider van de basisschool volgens de afgesproken procedure.
Een van de criteria voor aanmelding is een IQ van minimaal 130.
Plaatsing in de Plusklas gebeurt in augustus en in januari. Na een proefperiode van zes weken
is de plaatsing in principe voor een jaar. Indien noodzakelijk kan deze periode met één termijn
van een schooljaar verlengd worden.

Locaties
NoorderBasis heeft gespreid over de drie provinciën een bovenschoolse Plusklas, in Drenthe,
Friesland en Groningen, die elk één dag in de week samenkomt. Elke Plusklas, onder leiding
van twee leerkrachten, bestaat uit zo’n 20 kinderen van 6-12 jaar afkomstig van verschillende
scholen van NoorderBasis. Incidenteel zijn er kinderen van andere schoolverenigingen.

Als je opgeeft
weet je nooit
hoe dichtbij je was.

Een leerkracht:
“In de Plusklas werken
kinderen aan projecten die
moeilijk voor hen zijn. Ze zijn
nu eens niet vanzelfsprekend
de besten en leren bijvoorbeeld
door te zetten en een
planning te maken.”

Kosten
De Plusklas is een gratis extra voorziening van NoorderBasis.

NoorderBasis Plusklas
NoorderBasis Plusklas-oost:
Basisschool Rehoboth			

Prinses Margrietstraat 3

9744 CL Hoogkerk		

050-5530147

NoorderBasis Plusklas-west:
Basisschool Eben Haëzer			

Foareker 54

9247 AM Ureterp		

0512-301 937

NoorderBasis Plusklas-zuid:
Basisschool De Driesprong			

M.L. Kingweg 46		

9403 PA Assen		

0592-372295

Directeur: Ankie Luchtenburg
plusklas@noorderbasis.nl
www.noorderbasis.nl/plusklas

