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Beleidsplan
‘(Hoog)begaafdheid op het Mozaïek’
Ons uitgangspunt is dat we alle leerlingen op onze school de mogelijkheid willen bieden
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat zij op een ononderbroken wijze onze
basisschool ‘Het Mozaïek’ kunnen doorlopen. Kinderen hebben recht op een zo breed
mogelijke zorg. Dit vereist van onze school dat wij ons leeraanbod variëren en
afstemmen op de leer- en onderwijsbehoefte van de leerling. Met dit beleidstuk wordt
de zorg voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn binnen onze school aangestuurd.
Omschrijving begrip (hoog)begaafdheid
Om te komen tot een afbakening van de doelgroep, hanteren wij als startpunt
bijgevoegd model van Renzulli/Mönks (Mönks & Ypenburg, 1995). Renzulli geeft in dat
model aan dat bij (hoog)begaafde kinderen behalve hoogintellectuele capaciteiten,
sprake is van een creërend denkvermogen en motivatie. Mönks voegde daaraan de drie
omgevingsfactoren toe: gezin, school en ontwikkelingsgelijken (peers).
Gagné (1998) noemt vier
intelligentie niveaus:
Begaafd: IQ >120<130
Hoogbegaafd: IQ >130<145
Zeer hoogbegaafd: IQ >145
Exceptioneel hoogbegaafd: IQ >
160
Op het Mozaïek verstaan we onder
het begrip (hoog)begaafdheid alle
hierboven genoemde
intelligentieniveaus.

Profielen van de (hoog)begaafde leerling
Ondanks de gezamenlijke kenmerken en onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden
kunnen de leerlingen sterk van elkaar verschillen. Betts en Neihart (1988) hebben zes
profielen ontwikkeld voor de (hoog)begaafde leerling:
1. De succesvolle leerling: levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico
en zoekt bevestiging van de leerkracht.
2. De uitdagende leerling: is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief,
heeft grote stemmingswisselingen, is eerlijk en direct.
3. De onderduikende leerling: ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging,
zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen.
4. De drop-out: is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zich zelf, verstoort,
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presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen.
5. De leerling met leer- en/of gedragsproblemen: werkt inconsistent, presteert
gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend leerprobleem), verstoort
en reageert af.
6. De zelfstandige leerling: heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig,
ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen
opvattingen en neemt risico.
Doelgroep op Het Mozaïek
Aangezien van de meeste leerlingen geen IQ bekend is, gelden op Het Mozaïek de
volgende criteria voor (hoog)begaafde leerlingen:



Deze leerlingen halen een (hoge) A-score op de toetsen van het
Leerlingenvolgsysteem van de CITO-groep.
Deze leerlingen scoren op methodegebondentoetsen doorgaans ruim voldoende-goed.

(› 90% goed)
 Deze kinderen laten zien dat zij over doorzettingsvermogen beschikken
(werkhouding-motivatie) bij het compacten en verrijken (het aangeboden werk op de
Pluskaart).
 Deze leerlingen zijn in staat om zelfstandig te kunnen werken, waarbij het creatieve
denkvermogen wordt aangesproken en benut.
 Deze leerling zijn in staat om met ontwikkelingsgenoten constructief samen te
werken.
Deze criteria zijn leidend, maar niet absoluut. Onderpresteerders kunnen bijv. dermate
onder hun capaciteiten presteren, dat zij niet aan bovengenoemde criteria voldoen.

Bij leerlingen in groep 1 t/m 3 spreken we nog niet van (hoog)begaafdheid maar van
een ontwikkelingsvoorsprong (Van Gerven, 2009).
Voor hen gelden de volgende criteria:




De kenmerken nagaan van een kind met ontwikkelingsvoorsprong (zie het
Protocol)
Goede observatie van de leerkracht met behulp van het instrument SiDi 3 (Bruin
– de Boer & Kuiper, 2010)
Informatie van de ouders met behulp van SiDi 3

Basis- en randvoorwaarden



Het Mozaïek beschikt over een (hoog)begaafdheidsprotocol waarin het beleidsplan
(hoog)begaafdheid praktisch toepasbaar is gemaakt voor elke groepsleerkracht.
Op het Mozaïek is een werkgroep (hoog)begaafdheid ingesteld, die –aangestuurd
door directeur en intern begeleider (IB-er)- ten doel heeft de bijzondere zorg voor
(hoog)begaafde kinderen inhoud en vorm te geven. Minimaal twee keer per schooljaar
geeft deze werkgroep op een inhoudelijke teamvergadering ruimte voor evaluatie en
verdere ontwikkeling van de zorg aan (hoog)begaafde kinderen.
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Daar waar gewenst en mogelijk, biedt de schoolleiding faciliteiten –waaronder
passende financiën- voor scholing en deskundigheidsbevordering.
Op het Mozaïek wordt gewerkt met SiDi 3, een instrument voor signalering en
diagnostiek bij (hoog)begaafdheid.
Bij vaststelling van (hoog)begaafdheid, wordt voor de betreffende leerling een
leerlijn van compacten, verrijken en –eventueel- versnellen ingezet.
Het Mozaïek heeft passende materialen om adequaat compacten en verrijken
mogelijk te maken (pluskast met plusmaterialen).
Om het klassenmanagement adequaat in te richten, wordt vanaf schooljaar 20112012 (eerst alleen bij rekenen; later ook bij de andere hoofdvakken) gebruik
gemaakt van de ‘1-zorgroute’: een basisgroep, subgroep 1 en subgroep 2 (hier vallen
in principe de (hoog)begaafde leerlingen, maar in overleg met IB-er kan ook gekozen
worden voor een individuele leerlijn).
Om de zorg daadwerkelijk te borgen, wordt gebruik gemaakt van de zgn. Pluskaart.
Daarnaast worden er meerdere keren per jaar groepsbesprekingen gepland, waarin
groepsleerkrachten met de IB-er proces- en productdoelen evalueren en bespreken.
In het groepsplan, vanuit de 1-zorgroute subgroep 2, of in een individueel
handelingsplan/eigen leerlijn worden evaluaties en afspraken vastgelegd.
Afspraken over het inzetten van zorgfaciliteiten, worden altijd in overleg en met
toestemming van de ouders/verzorgers gemaakt.

Beleid voor 2011-2015
1. Compacten: De schoolleiding geeft actief sturing aan de aansluiting bij
onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Te denken valt aan afspraken
over instructie, begeleiding en borging bij verrijkingswerk, gelegenheid bieden voor
samenwerken en het bieden van een rustige werkomgeving.
2. SiDi 3: In het voorjaar van 2012 wordt dit instrument aangeschaft. De werkgroep
bereidt de implementatie voor zodat in schooljaar 2012-2013 met dit instrument
wordt gewerkt.
3. Borging: De leerkrachten geven consequent feedback op verrijkingswerk in de klas.
Gaat de leerling aan een project werken dan kan borging plaatsvinden door een
presentatie. Het verrijkings- en projectwerk wordt ook beoordeeld op het rapport.
Op termijn kan gedacht worden aan het maken van een portfolio per kind.
Het onderwijs aan (hoog)begaafden wordt minimaal eens per jaar met het team
geëvalueerd.
4. Scholing van het team: Dit gebeurt op verschillende manieren nl. door
-Tenminste twee studiemomenten per jaar te organiseren tijdens een inhoudelijke
vergadering, voorbereid en geleid door de werkgroep,
- Het bijhouden van en gebruik te laten maken van de boeken en tijdschriften uit de
orthotheek,
- Het bijwonen van congressen of cursussen
5. Aansluiten bij onderwijsbehoeften bij overige vakken door:
- Inzetten van verrijking bij met name spelling, begrijpend lezen en

5

wereldoriëntatievakken.
-Inzetten van coöperatieve werkvormen.
6. Aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
door:
- Hiervoor beleid te ontwikkelen
- Kleuterleerkrachten verdiepen zich in de kenmerken van een kind met
ontwikkelingsvoorsprong
- Meer verrijkingsmateriaal in te zetten in de kleutergroepen
7. Klassenmanagement: Met de invoering van de 1-zorgroute wordt bekeken hoe
ondersteuning geboden kan worden aan de leerkrachten bij het klassenmanagement
zodat ook bij de (hoog)begaafden aangesloten wordt bij hun onderwijsbehoeften.
8. Haalbaarheid projectklas: de werkgroep onderzoekt de haalbaarheid van het
opzetten van een projectklas binnen de school.

Evaluatie
Jaarlijks dient dit beleidsplan en het daar aangekoppelde protocol ‘(Hoog)begaafdheid’
geëvalueerd te worden binnen de ingestelde werkgroep in overleg met IB-er en/of de
directeur. De daaruit voortkomende aandachtspunten en/of afspraken, worden
besproken met de teamleden in een reguliere teamvergadering.
Voor nadere informatie en toepassing, wordt verwezen naar het protocol
‘(Hoog)begaafdheid’.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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