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Bijlage 1

Eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen
Het is lastig om te spreken over eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen, omdat deze
eigenschappen onderling erg kunnen verschillen. Zo is het ene (hoog)begaafde kind bijvoorbeeld op
sociaal gebied sterk, terwijl het andere (hoog)begaafde kind juist erg op zichzelf is gericht.
In deze bijlage worden de meest voorkomende eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen
genoemd. Let wel: een (hoog)begaafde kind hoeft dus niet alle eigenschappen van dit overzicht te
bezitten. En het omgekeerde is ook het geval: als iemand één of meerdere van deze gedragsaspecten
vertoont, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat dit kind (hoog)begaafd is.

1. Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
Er wordt gesproken van een hoge begaafdheid wanneer iemand een IQ heeft van 130 of hoger.
2. Vroege ontwikkeling
(Hoog)begaafde kinderen zijn geestelijk vroegrijp en worden gekenmerkt door een
ontwikkelingsvoorsprong. Bijvoorbeeld:
-

kan op jonge leeftijd lezen en/of schrijven
is eerder met spreken
vroege belangstelling voor cijfers en letters
kan al vroeg een voorbeeldmodel nabouwen (bijv. LEGO)
tekent op hoger niveau dan leeftijdsgenootjes
geeft vroeg blijk van gedetailleerde kennis van de omgeving

3. Uitblinken meerdere gebieden
Een hoge begaafdheid kan tot uitdrukking komen in motorische, sociale, artistieke en intellectuele
vaardigheden.
-

is zeer goed in rekenen en wiskunde
heeft zeer goed taalgebruik
heeft grote woordenschat / adequaat woordgebruik
kan vroeg praten in samengestelde zinnen
is zeker niet goed in alles

4. Gemakkelijk kunnen leren
Hoogbegaafde kinderen hebben vaak andere leerstrategieën ontwikkeld.
-

is snel van begrip
kan complexe aanwijzingen makkelijk volgen
heeft goed opmerkingsvermogen
kan leerstof snel verwerken, hoog leertempo
heeft zeer goed geheugen
kan snel lezen en/of denken
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5. Goed leggen van (causale) verbanden
(Hoog)begaafde kinderen kunnen gemakkelijk verbanden leggen - vaak op een ‘andere manier’en hebben hierover een goed overzicht.
-

hebben de neiging om ideeën of dingen op een ongebruikelijke en niet voor de hand
liggende manier te combineren.

6. Makkelijk kunnen analyseren van problemen
(Hoog)begaafde kinderen zijn snelle probleemanalysten. Zij kunnen snel vaststellen wat de aard is
van het probleem en zijn vindingrijk in het ontwikkelen van oplossingsmethoden. Dit kan soms een
probleem opleveren als zij zich een verkeerde oplossingsmethode hebben aangeleerd, omdat zij
deze methode moeilijk weer los kunnen laten.
-

kan snel problemen analyseren
is vaardig in het toepassen van oplossingsmethoden in diverse situaties
houdt vast in het oplossen van problemen
heeft plezier in het oplossen van problemen
heeft eigen (verschillende) oplossingsmethoden

7. Het maken van grote denksprongen
Een (hoog)begaafd kind maakt grotere denkstappen en heeft daarom minder tijd nodig.
-

kan grote leerstappen maken
kan grote denksprongen maken

8. Voorkeur voor abstractie
(Hoog)begaafde kinderen hebben geen behoefte aan concretisering van de lesstof door gebruik van
voorbeelden. Zij kunnen goed abstract denken.
-

generaliseert van bijzonder naar algemeen
overziet kennisgehelen
is een productieve denker

9. Hoge mate van zelfstandigheid
(Hoog)begaafde kinderen willen liever niet geholpen worden en geven de voorkeur aan zelfstandig
werken. Bij werken in groepsverband neemt het (hoog)begaafde kind vaak de leiding.
-

weinig behoefte aan instructie
wil dingen op eigen manier doen (bijvoorbeeld eigen manier van rekenen)
wil zelf ontdekken
is zelfstandig
toont initiatief, neemt leiding
is verantwoordelijk voor eigen handelen
reflecteert op eigen handelen
wil en kan zelf de benodigde kennis vergaren, onderzoeken, structureren en analyseren.

10. Brede of juiste specifieke interesse / hoge motivatie / veel energie
Het is belangrijk dat het onderwerp van de opdracht het kind interesseert. Bij (hoog)begaafde
kinderen is het kunnen een voorwaarde, maar het willen is van even groot belang. Wanneer het
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(hoog)begaafde kind geen interesse heeft voor een bepaald onderwerp, dan kan hij moeilijk de
motivatie opbrengen om zich hierin te verdiepen.
-

brede interesse
vraagt eindeloos waarom (internet)
heeft hoge motivatie
neemt geen genoegen met halve informatie / halve oplossingen
doorzettingsvermogen / volharding
is bereid een moeilijke taak op zich te nemen
heeft veel energie / onvermoeibaar

11. Creatief / origineel
In opdrachten laten (hoog)begaafde kinderen vaak zien dat zij originele en creatieve ideeën en /of
oplossingen hebben.
-

maakt onverwachte zijsprongen
is origineel
heeft hekel aan routinetaken
grote verbeeldingskracht
pakt graag zaken anders aan
is creatief

12. Perfectionistisch
(Hoog)begaafde kinderen zijn perfectionistisch aangelegd. Ze houden niet van half werk.
13. Apart gevoel voor humor
(Hoog)begaafde kinderen hebben over het algemeen een apart gevoel voor humor.
14. Hoge mate van concentratie
(Hoog)begaafde kinderen kennen een hoge mate van concentratie en hebben daarbij een langere
aandachtsspanne dan de gemiddelde kinderen.
- langere aandachtsspanne, volharding en intense concentratie
- kan zich op jonge leeftijd buitengewoon lang concentreren
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Bijlage 2

Eigenschappen van onderpresterende kinderen.
Onderpresteren is langdurig minder presteren dan wat op basis van de aanwezige mogelijkheden
verwacht mag worden.
Er zijn twee soorten onderpresteerders: relatieve en absolute onderpresteerders. De eersten
presteren minder dan zij kunnen, maar hun prestaties liggen nog wel steeds op het niveau van
gemiddeld tot goede kinderen.
Absolute onderpresteerders presteren niet alleen minder dan wat op grond van hun capaciteiten
verwacht mag worden, maar ook nog eens beneden het groepsgemiddelde.
De relatieve onderpresteerder is lastig te vinden. Hij beschikt namelijk over zo’n groot
aanpassingsvermogen, dat ‘zijn kop niet boven het maaiveld uitsteekt’. Deze leerling is vaak
onzichtbaar, zowel in zijn gedrag als in zijn prestaties.
(uit: Slim beleid, E. van Gerven 2008)
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Bijlage 3.

3a Criteria om te kunnen versnellen:

Primaire criteria;




Het kind moet hoogbegaafd zijn of ten minste zeer hoge intellectuele capaciteiten bezitten.
Met andere woorden, er moet onderzoek naar gedaan zijn.
Het kind moet beschikken over een didactische voorsprong van tenminste één jaar (m.n. op
de vakken taal, lezen en rekenen. Ook op het terrein van de wereld oriënterende vakken is
het wenselijk dat er aansluiting bij de ontvangende groep is)
Het is van belang dat het kind sociaal-emotioneel aansluiting vindt bij toekomstige
groepsgenoten .

Secundaire criteria;




Let op de geboortemaand van het kind. Vervroegde doorstroming kan betekenen dat een
kind een groot leeftijdverschil met zijn groepsgenoten moet overbruggen.
De mening van het kind is belangrijk. Wat wil hij/zij zelf. (Het kind kan gaan kijken in de
groep of een ochtend meedraaien.)
Ouders hebben een positieve houding t.a.v. het gezamenlijk gekozen versnellingstraject .
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3b Versnellingswenselijkheidslijst (VWL)
1. Algemene informatie
A. Leerling informatie
Naam leerling: _____________________________________________________________
School:______________________ Huidige Groep:____ Voorgestelde groep: ____
Datum van invullen
Geboortedatum leerling
Leeftijd leerling

Jaar
____
____
____

Maand
_____
_____
_____

Dag
____
____
____

B. Gezinsinformatie
Naam vader:
Naam moeder:
Gezinsinformatie:

O leerling woont bij beide ouders
O leerling woont bij moeder (wel/geen contact met vader)
O leerling woont bij vader (wel/geen contact met moeder)
O er is sprake van co-ouderschap
Broers/zussen:
Leeftijd
School
Groep
1. ________________ m/v _______
______________________ _____
2. ________________ m/v _______
______________________ _____
3. ________________ m/v _______
______________________ _____
4. ________________ m/v _______
______________________ _____
C. Schoolinformatie
Betrokkenen bij de beslissing tot eventueel versnellen1 (namen invullen):
O Directeur:____________________________________________________________ 1
O Ouder/verzorger:_______________________________________________________1
O Huidige leerkracht:_____________________________________________________1
O Ontvangende leerkracht:_________________________________________________1
O Andere betrokkene(n): __________________________________________________1
Dit formulier is ingevuld door______________________________________________
(functie________________________________________________________________)
Het initiatief voor een eventuele versnelling is genomen door (maar één antwoord
aankruisen!):
O de leerling zelf
1
O de ouders
1
O school (naam:______________, functie: _________________________)
2
O anders, nl. ___________________________________________________
1
Score deel 1:

(min:2 - max: 7)
1Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk
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2. Capaciteiten en Vaardigheden
A. Prestaties en Vaardigheden op School
Prestaties, vergeleken met groepsgenoten1:
Lezen
Taal
Rekenen
Wereld-oriëntatie

boven gemiddeld
2
2
2
2

gemiddeld
1
1
1
1

onder gemiddeld
0
0
0
0

Vaardigheden, in vergelijking met groepsgenoten1:
Creatieve vakken
Sport
Leiderschap
Toelichting:

boven gemiddeld
2
2
2

gemiddeld
1
1
1

onder gemiddeld
0
0
0

Score item 2A:

1 Omcirkel het getal dat van toepassing is

(0-14)
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B. Schoolevaluaties
Vragenlijsten
Geef hieronder aan welke vragenlijst(en) en/of toets(en) bij de leerling zijn afgenomen tot nu
toe, en in welke groep dat is gebeurd (eventuele verslagen toevoegen):
O SchoolVragenLijst, in groep _____
LG: ….., CK: ….., HA: …..,RL:……. SA: ……, PS: ……., ZP : …., UV : ……., SV : …….., SW : … 1

O Andere vragenlijst of toets, nl: ____________________________________in groep _____
Cito-toetsen²
toets
ordenen
Ruimte en Tijd

Taal voor Kleuters
toets Tweetaligheid
Begrippentoets
DMT
Entreetoets

score

toets
Leestechniek & tempo
Lezen met Begrip-SBR

Lezen met Begrip-SVR
Toetsen Begrijpend Lezen
Luisteren
SVS Niet-Werkwoorden

score

toets
SVS Werkwoorden
Taalschaal

score

Woordenschattoets
Leeswoordenschat
Rekenen-Wiskunde
Wereldorientatie

Score: aantal A’s x 12 / aantal afgenomen toetsen = __________
(bijvoorbeeld: 4 keer een A en 2 keer een B: 4 x 12 = 48 / 6(aantal toetsen) = 8)

Score item 2B:

1 LG = leertaakgerichtheid, CK = concentratie in de klas, HA = huiswerkattitude, RL = relatie met de leerkracht,
SA= sociaal aanvaard worden, PS: plezier op school, ZP= zelfvertrouwen bij proefwerken, UV=
uitdrukkingsvaardigheden, SV= sociale vaardigheden , SW = sociale wenselijkheid
2 Sommige toetsen worden op meerdere momenten afgenomen. De bedoeling is de score van de laatst
afgenomen cito-toets te vermelden, mits deze op het geïndiceerde moment is afgenomen. Als er is doorgetoetst
(bijvoorbeeld een toets van midden groep 3 is afgenomen in groep 2) dan wordt deze score niet meegenomen in
de berekening (een eventuele B-score zou dan namelijk geen goede indicatie zijn voor de vaardigheden van deze
leerling).

(0-12)
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C. Professionele evaluaties
Is de leerling onderzocht door een psycholoog / pedagoog?

Nee
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Ja
Wanneer vond het onderzoek plaats? ___________________
Wat was de reden van onderzoek? _______________________
Een groep overslaan werd

Aangeraden

12

Afgeraden

0

Geen uitspraak over gedaan
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Score item 2C:

(0-12)

D. Intelligentie
Op een individuele intelligentie test (naam van de test: ________________) afgenomen in de
afgelopen drie jaar, behaalde de leerling de volgende (totaal) IQ scores1 (a.u.b. omcirkelen):
- er is geen IQ test afgenomen
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- gemiddeld (85 - 114)

0

- boven gemiddeld (115-129)

4

- hoog (130-144)

8

- zeer hoog (145+)
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Was er een significant verschil tussen het verbale en performale IQ? 2
O Nee
O Ja: VIQ = _________ is hoger dan PIQ = ____________
O Ja: PIQ = _________ is hoger dan VIQ = ____________

Score item 2D:

1 IQ- scores kunnen door de ouders worden opgevraagd bij het instituut waar de leerling onderzocht is.
2 Als er een significant verschil is wordt dit in de verslaglegging van de testafname vermeld.

(0-12)

10

Capaciteiten en Vaardigheden
Tel de itemscores 2A t/m 2D bij elkaar op, om te komen tot de capaciteiten en
vaardigheidsscore.
Score deel 2 (2A t/m 2D) : _____________
Een subtotaal lager dan 27 (max. = 50) indiceert te weinig capaciteiten en/of vaardigheden
om een versnelling te doen slagen. Er kan echter sprake zijn van onderpresteren. Om daar
meer duidelijkheid over te krijgen is verder (psychologisch) onderzoek gewenst. Als dat al
heeft plaatsgevonden en er geen versnelling is aangeraden, dan wordt geadviseerd niet te
versnellen.
Bij een score van 27 of hoger, kan overgegaan worden tot het invullen van de rest van het
formulier.
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3. Specifieke factoren
De leerling heeft een broer en/of zus, en komt na een eventuele versnelling in
dezelfde groep als broer en/of zus.
De leerling heeft broer(s) en/of zus(sen), maar komt na een eventuele versnelling
niet in dezelfde groep
De leerling is enig kind
De groep waarnaar eventueel versneld wordt
is een gecombineerde groep
is geen gecombineerde groep
Na de eventuele versnelling gaat de leerlingen naar
groep 2 of 3
groep 4, 5 of 6
groep 7 of 8

0
1
1
1
0
2
1
0

Leerling past het best in het volgende profiel (zie bijlage):
O succesvolle leerling
O uitdagende leerling
O onderduikende leerling
O drop-out
O leerling met leer- en/of gedragsproblemen
O zelfstandige leerling
Heeft de leerling een gediagnosticeerd leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie)?
O Nee
O Ja, namelijk ......

2
0

De leerling ….
O …. gebruikt medicatie, die gericht is op het verbeteren van gedrag of
sociaal-emotioneel functioneren, namelijk _____________________________________________
O …. gebruikt medicatie, die als bijwerking van invloed kan zijn op het
functioneren, namelijk _____________________________________________________________
O …. heeft een gediagnosticeerd lichamelijk probleem dat zijn of haar
functioneren op school kan beïnvloeden, namelijk _______________________________________
O …. heeft speciale onderwijskundige begeleiding (gehad), namelijk ________________________
O …. neemt deel aan aangepast programma voor (hoog)begaafde leerlingen
O …. is reeds versneld in een of meerdere vakken, namelijk _______________________________
O …. is vervroegd naar groep 3 gegaan
O …. heeft reeds een groep overgeslagen, nl. groep ____
O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 okt. en 1 jan.
2
O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 jan. en 1 juli
1
O …. is nooit versneld / gedoubleerd en is jarig tussen 1 juli en 1 okt.
O …. heeft een jaar extra gekleuterd
O …. is een keer blijven zitten, nl. in groep ____
O …. is groot voor zijn/haar leeftijd
1
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Alternatieven voor versnelling die op school mogelijk zijn:
O versnelling binnen één of enkele vakken
O compacting en verrijking, nl. ....
O verrijking (extra stof zonder compacting van de reguliere stof), nl. ……….

1

O anders, nl. ......
O geen van bovenstaande alternatieven zijn mogelijk

2

Score deel 3:

(0-11)

4. Attitude en ondersteuning
Hoe staan de onderstaande personen tegenover een eventuele versnelling? (omcirkel het getal
dat van toepassing is). Als de houding onbekend is, wordt “1”(neutraal) gescoord.

leerling zelf
ouder(s)
school algemeen
leerkracht groep van waaruit versneld werd
ontvangende leerkracht
ander(en), namelijk 1:

positief
2
2
2
2
2
2

neutraal
1
1
1
1
1
1

negatief
0
0
0
0
0
0

Score deel 4:

1 Indien geen anderen bij het proces zijn betrokken, scoor 1

(0-12)
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5. Samenvatting en Planning

Leerling informatie
Naam leerling: _____________________________________________________________
School:____________________________________________________________________
Huidige Groep: ____

Voorgestelde groep: ____

Jaar

Maand

Dag

Datum van invullen

____ _____

____

Geboortedatum leerling

____ _____

____

Leeftijd leerling

____ _____

____

Scores VWL
1. Algemene informatie:

____ (2 – 7)

2A. Prestaties en Vaardigheden op school:

____ (0 - 14)

2B. Testresultaten:

____ (0 – 12)

2C. Professionele evaluaties:

____ (0 –12)

2D. Intelligentie:

____ (0 – 12)

3. Specifieke factoren:

____ (0 – 11)

4. Attitude en Ondersteuning:

____ (0 – 12)

Totaalscores:

____ (29 – 80)

Interpretatie van de totaalscore:
> 67 versnelling in de vorm van het overslaan van een groep wordt sterk aangeraden
54 - 67 het overslaan van een groep wordt aangeraden
41 - 54 het overslaan van een groep kan worden overwogen, maar er wordt aangeraden
eventuele alternatieven goed te bestuderen.
< 41 Het overslaan van een groep wordt afgeraden
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Beslissing m.b.t. ________________________ (naam leerling)
o versnelling naar groep ______1
o leerling blijft in huidige groep

Overige onderwijsaanpassing(en) naast of in plaats van de versnelling:
o versnelling in een of meerdere vakken, namelijk __________________________
o compacten en verrijken 2______________________________________
o andere aanpassing van het schoolprogramma, namelijk _____________________

Het handelingsplan n.a.v. bovengenoemde beslissing zal worden samengesteld door:_______
__________________________________________________________________________

Betrokkenen bij de uitvoer van genoemd handelingsplan zijn _________________________
___________________________________________________________________________

Moment van versnelling / start aangepast schoolprogramma: _____________________

Evaluatiemomenten:
De inhoud en de frequentie van evaluatiemomenten zullen afhangen van de leerling en de situatie: als een van
de partijen (leerling, leerkracht, ouders) aanwijzingen ziet voor mogelijke problemen, dan is het wenselijk zeer
regelmatig bij elkaar te komen (bijvoorbeeld eens of eventueel zelfs twee keer per maand). Als iedereen het idee
heeft dat het goed gaat met de leerling is een evaluatie eens per drie maanden voldoende. Ook de inhoud van de
bijeenkomst zal afhangen van de situatie: het is van belang zowel de leerprestaties als het sociaal emotioneel
functioneren van de leerling aan bod te laten komen. Aanwezigheid van ouder(s) en leerkracht is bij iedere
bijeenkomst gewenst. Bovenbouw-leerlingen kunnen zelf ook bij de evaluatie aanwezig zijn, mits er geen
sprake is van zware problemen: dan kan de aanwezigheid voor de leerling te belastend zijn. Als er geen
problemen zijn is de aanwezigheid van anderen (zoals de remedial teacher, intern begeleider of extern
deskundige) maar af en toe nodig.

Datum

Aanwezigheid gewenst van:

Verslaglegging door:

Verslag naar:

1 Een versnelling zal altijd in combinatie ‘compacting en verrijking’ moeten plaatsvinden. Deze
combinatie van maatregelen kan in het handelingsplan worden uitgewerkt.
2 Bijvoorbeeld m.b.v. “Anders kijken naar je methode. Compacting van taal-/leesonderwijs” van Bronkhorst en
Drent (zie referentielijst)
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Betrokkenen bij de genomen beslissing (namen invullen):
Huidige leerkracht(en): ______________________________________________________________________
Extra aandacht voor1: _______________________________________________________________________

(Eventueel) ontvangende leerkracht(en): _________________________________________________________
Extra aandacht voor: _________________________________________________________________________

Andere betrokkene (bijv. RT, IB): ______________________________________________________________
Extra aandacht voor: ________________________________________________________________________

Ouder(s): _________________________________________________________________________________
Extra aandacht voor: ________________________________________________________________________

Schooldirectie: _____________________________________________________________________________
Extra aandacht voor: _________________________________________________________________________

Leerling: _________________________________________________________________________________
Extra aandacht voor: ________________________________________________________________________

____________________

_________________________

Plaats en Datum

Handtekening eindverantwoordelijk
____________________________
Functie

1Hier kan de betreffende betrokkene uiting geven aan eventuele twijfels bij de genomen beslissing
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Bijlage 4

4a. Criteria voor het compacten met taal
Criteria voor het compacten met taal:
Op basis van afspraken in het team worden de leerlingen geselecteerd die in principe voor een
compactprogramma in aanmerking komen.
Leerlingen komen in aanmerking voor deelname aan het compact programma:





als zij de methodegebonden toetsen doorgaans goed (80% beheersing) maken,
en/of als zij op LVS-toetsen Taal van de Citogroep een hoge A-score hebben.
De leerling moet duidelijk uitdaging nodig hebben.
De leerling moet in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken.

Ook de observaties van de leerkracht zijn van groot belang bij de beslissing of een kind gaat werken
met het compact programma.
Kinderen worden in overleg met de intern begeleider (IB-er) geselecteerd voor het
compactprogramma. Van bovenstaande richtlijnen kan afgeweken worden.
Gezien de vaardigheid die zij hebben in relatie tot de stof die de reguliere methode biedt, kunnen
begaafden toe met minder uitleg, oefening en herhaling.
Er wordt gewerkt met routeboekjes. In dit routeboekje kan de leerling zelf bekijken wat hij wel en
niet hoeft te maken per les.
Naast het compactwerk wordt er gewerkt uit Plustaak lezen/taal. Soms kan gewerkt worden met
Plustaak begrijpend lezen en/of Slimme taal. Dit wordt per kind bekeken.
Ouders worden altijd ingelicht.
Wat houdt het compacten voor taal in?
Compacten betekent dat er delen uit de reguliere leerstof worden geschrapt.
Begaafde en hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel minder uitleg, oefening en herhaling nodig
dan de taalmethode aanbiedt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten.
Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft een compactprogramma gemaakt
voor o.a. de methode Taalactief, de methode die op Het Mozaïek wordt gebruikt. Hierbij horen
routeboekjes waarin precies beschreven staat wat het kind wel en niet moet maken. Het kind krijgt
voor elk blok een routeboekje.
Inhoud compactmethode:
Aanbieden:
introductie van een nieuw thema
verkorte instructie (of geen instructie)
ontdek- en onderzoeksactiviteiten
verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is (open opdrachten)
belangrijke stappen in de leerstof (nieuwe leerstof)
betekenisvolle taalactiviteiten (variatie in informatiebronnen)
taalactiviteiten die gericht zijn op metacognitieve vaardigheden

17

Schrappen:
50% tot 75% van de oefenstof
75% tot 100% van herhaling
verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt
Werkwijze:
 Kinderen werken volgens het compact boekje.
 Daarnaast werken zij met Plustaak lezen/taal en soms Plustaak begrijpend lezen en/of Slimme
taal. Dit wordt per kind bekeken.
 Is een methodetoets onvoldoende gemaakt dan wordt eerst nagegaan wat daarvan de reden kan
zijn (ziekte of zijn bepaalde onderdelen niet geoefend door compacten). Het kind blijft nog
zeker 1 blok compacten. Daarna eventueel stoppen met compacten, na overleg met IB-er.
 Is er geen A-score gehaald voor de citotoets of zijn er redenen voor twijfel dan stopt het
compacten in overleg met de IB-er.
 Ouders worden ingelicht als compacten stopt.
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4b. criteria voor het compacten met rekenen
Op basis van afspraken in het team worden de leerlingen geselecteerd die in principe voor een
compactprogramma in aanmerking komen.




Leerlingen die de methodegebonden toetsen doorgaans goed maken (80% of meer goed van
elke opgave) en een A-score halen op de toetsen Rekenen-Wiskunde van het
Leerlingvolgsysteem van de CITO-groep.
Deze leerlingen laten zien dat ze ook duidelijk uitdaging nodig hebben.
De leerling moet in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken.

Kinderen worden in overleg met de intern begeleider (IB-er) geselecteerd voor het
compactprogramma.
Op bovenstaande richtlijnen zijn uitzonderingen mogelijk. Er wordt per kind gekeken.
Ouders worden altijd ingelicht!
Wat houdt het compacten voor rekenen in?
Compacten betekent dat er delen uit de reguliere leerstof worden geschrapt.
Begaafde leerlingen hebben vaak veel minder uitleg, oefening en herhaling nodig dan de
rekenmethode aanbiedt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten.
Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft een compactprogramma gemaakt
voor o.a. de methode Pluspunt, de methode die op Het Mozaïek wordt gebruikt. Hierbij horen
routeboekjes waarin precies beschreven staat wat het kind wel en niet moet maken. Het kind krijgt
voor elk blok een routeboekje.
Inhoud compactmethode:
aanbieden:
Belangrijke stappen in het leerproces
Overgang naar formele notaties
Reflectieve activiteiten
Belangrijke strategieën en werkwijzen
Constructieve/ontdekactiviteiten
Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is
Activiteiten op tempo
Introductie van een nieuw thema
schrappen:
50% tot 75% van de oefenstof
75% tot 100% van herhaling
Verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt
Werkwijze:
 Kinderen werken volgens het compactboekje.
 Daarnaast werken zij op Plustaak rekenen, Somplex of Rekentijger.
 Is een methodetoets onvoldoende gemaakt dan wordt eerst nagegaan wat daarvan de reden kan
zijn (ziekte of zijn bepaalde onderdelen niet geoefend door compacten). Het kind blijft nog
zeker 1 blok compacten. Daarna wordt, na overleg met IB-er, eventueel gestopt met compacten.
 Is er geen A-score gehaald voor de citotoets of zijn er redenen voor twijfel dan stopt, na overleg
met de IB-er, het compacten.
 Ouders worden ingelicht als compacten stopt.

