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Inleiding 
 
Het onderwijs zoals dat geboden wordt vanuit reguliere methodes bedient niet alle kinderen in de 
groep. Voor sommige kinderen is het onderwijs te moeilijk en maken wij aanpassingen voor hen in de 
groep. Voor andere kinderen is de leerstof te makkelijk. We noemen dit leersterke kinderen. Dat lijkt 
een luxeprobleem, maar niets blijkt minder waar. Kinderen die de leerstof te makkelijk vinden, leren 
niet leren. Zij leren niet de stappen te maken die nodig zijn om leerstof die hen minder makkelijk af 
gaat, onder de knie te krijgen. Daarnaast zien wij dat bij kinderen voor wie de leerstof niet aansluit 
en voor wie geen passende oplossingen geboden worden, er een grote kans bestaat dat er sociaal 
emotionele problemen kunnen ontstaan. Onze school ziet het als missie voor elke leerling, dus ook 
voor leersterke leerlingen, een plek te creëren waar ze zich thuis voelen en met plezier naar school 
gaan. Wij willen voorkomen dat getalenteerde leerlingen vastlopen in het reguliere onderwijs, 
gedemotiveerd raken en zelfs gaan onderpresteren.  
Leersterke kinderen maken grotere stappen in hun leerproces dan andere kinderen. Daarnaast 
kunnen zij hogere denkniveaus aanspreken. Dit vraagt om een andere benadering binnen ons 
onderwijs. 
 
In dit beleidsplan beschrijven wij onze visie op onderwijs aan leersterke kinderen, de wijze waarop 
wij leersterke kinderen signaleren, op klasniveau onderwijs bieden, op schoolniveau volgen en de 
wijze waarop de communicatie verloopt naar ouders en leerkrachten. 
In bijlage 1 staat beschreven waar we nu staan en welke vervolgstappen we in de komende jaren nog 
willen maken en de planning daarvan. Daarin staat ook beschreven op welke wijze wij het proces 
evalueren en bijstellen. 
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1.  De missie van de school 
 

Onze school is een openbare basisschool. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel 
aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen 
die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel 
verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. 
Naast kennisoverdracht besteden wij veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke 
ontwikkeling van leerlingen. De zaakvakken bieden wij aan met IPC. Een inspirerende wijze van 
integraal breinvriendelijk leren met aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden.  

Op De Parkenschool hebben wij een aantal kernwaarden 

• Op De Parkenschool weten wij wie je bent 
• Op De Parkenschool weten wij wie je bent, met al jouw talenten en capaciteiten en kennen 

wij de mensen om jou heen. Hierdoor weten wij samen wat jij nodig hebt om te leren en 
bieden wij jou een fijne en uitdagende leeromgeving 

• Op De Parkenschool helpen wij jou om fijn te leren 
• De leerkrachten van De Parkenschool zijn er goed in om jou nieuwe kennis en vaardigheden 

te leren.  
• Op De Parkenschool bieden wij jou veel mogelijkheden om te leren 
• Op De Parkenschool bieden wij jou een uitdagende, voorspelbare en overzichtelijke 

leeromgeving. Je mag op onze school leren met digitale hulpmiddelen en wij bieden veel 
mogelijkheden om je creativiteit en sportiviteit in te zetten en te ontwikkelen. Wij hebben 
aandacht voor de natuur en leren niet alleen in de klas, maar ook buiten. 
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2. Doel van ons onderwijs 
 

We zien als school dat er een groep leerlingen is die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert 
vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren (het niet uit het 
kind halen wat erin zit) tot absoluut onderpresteren (leerlingen die onder de reguliere maat 
presteren) tot leerlingen waarbij het welzijn in het gedrang komt. 

Onze visie en doel is dat alle leerlingen, inclusief de leersterke- en (hoog)begaafde kinderen een plek 
hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op reguliere toetsen en 
een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden. De leerlingen leren leren, leren denken en leren 
leven.  
 
2.1 Visie op lesgeven 
 
Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich 
gekend voelt. Belangrijke pedagogische notities zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 
kritische zin reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden wij de volgende 
zaken van groot belang: 

• Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
• Onderwijs op maat geven; differentiëren 
• Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie=motiverend) 
• Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
• Kinderen zelfstandig (samen) laten werken 

 
2.2 Visie op leren 
 
Kinderen leren doordat zij nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 
diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een 
eigen manier verwerken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het 
werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde 
instructie aan de instructietafel. Voor de kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de 
school een zorgstructuur opgezet.  
 
2.3 Visie op IPC-onderwijs 
 
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor zij optimaal 
kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Wij onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 
kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen 
wij dar het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de 
derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen 
vervangen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centraler 
rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen wij daarom gericht aandacht 
besteden aan de 21st century skills. Het IPC-onderwijs geeft alle ruimte aan het werken met de 21st 
century skills: 
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• Samenwerking en communicatie 
• Kennisconstructie 
• ICT gebruik 
• Probleemoplossend denken en creativiteit 
• Planmatig werken 

De gerichtheid van onze school op breinvriendelijk leren en IPC heeft grote gevolgen voor de 
deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale middelen) en onze 
organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een 
doordenking van de rol van de leraar de rol van de leerling en de rol van ouders/verzorgers.  
 
 
2.4 Visie op identiteit 
 
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is 
verweven in het onderwijs. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met 
een diversiteit aan overtuigingen, besteden wij expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan 
specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -
overtuiging.  
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3. Beleid in de school 
 

3.1 Signaleren van leersterke- en (hoog)begaafde leerlingen 
 
Welke leerlingen betreft dit? 
Het standaard aanbod, cognitief, bedient niet alle leerlingen. Voor sommige leerlingen is het te 
moeilijk en voor andere leerlingen is het te makkelijk. Dit beleidsplan is gericht op de leersterke 
leerlingen. Onder leersterke leerlingen verstaan wij: 
Leerlingen die consistent hoge resultaten halen op één of meerdere vakgebieden. 

• Hoge resultaten zijn een I+ en I bij de LOVS toetsen. 
• Daarnaast scoren deze leerlingen 90-100% op de methode gebonden toetsen. 

 
Ook bij leerlingen die niet consistent hoge resultaten laten zien, kan ook het vermoeden bestaan van 
(hoog)begaafdheid. Dit vermoeden kan dan gebaseerd zijn op gedrag en signalen van de leerling zelf, 
observaties en bevindingen van de leerkracht, ouders en/of de IB-er. 
 
We constateren dat het signaleren aan de hand van resultaten niet voldoende is. Om te komen tot 
een goed beeld is bredere signalering nodig. 
We signaleren en registreren leerlingen waarvan het (onderbouwde) vermoeden is dat ze leersterk of 
begaafd zijn op een centrale plek en volgen deze leerlingen ook hun gehele schoolcarrière. 
Als praktisch hulpmiddel voor de signalering en onderbouwing kunnen wij gebruik maken van het 
volgende: 

• Vragenlijst vroegsignalering bij intake van de leerling. 
• Menstekening Goodenough op de eerste schooldag bij kleuters. 
• Quickscan, signalering en diagnostiek DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). 
• ZIEN observatiemethode van groep 1 en 2. 
• LOVS-leerlingvolgsysteem. 
• Aanvullend onderzoek in de vorm van intelligentieonderzoek (indien aanwezig). 
• Levelwerk aanbieden en beoordelen hoe ze hier mee om gaan. 
• Versnellingswenselijkheidslijst. 

 
We brengen eerst de leer- en onderwijsbehoefte van een kind in kaart en passen daarna de stof aan. 
Om het aanbod hierop af te kunnen stemmen, doorlopen wij een vast traject.  
 
De signalering in de school wordt in het schooljaar 2020-2021 verder uitgewerkt en geborgd. Zie 
bijlage 1 voor de verdere invulling daarvan. 
 

3.2 Werkwijze in de school ten aanzien van leersterke kinderen 
 
Op de Parkenschool werken wij met verschillende ondersteuningsniveaus, zie ook overzicht 
ondersteuningsniveau De Parkenschool. De leersterke kinderen krijgen de ondersteuning, zoals deze 
in onderstaand overzicht beschreven staan: 
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Niveau 1a:  
Basisaanbod volgens de methode in de groep. De leerkracht volgt de cirkel van zorg, plannen, 
uitvoeren, evalueren, aanpassingen maken en opnieuw plannen. Aan de hand van observaties en 
toets-resultaten richt de leerkracht het onderwijs op groepsniveau in.  
 
Niveau 1b:  
Het onderwijs sluit onvoldoende aan voor een leersterke leerling en er zullen aanpassingen moeten 
komen in het onderwijs voor deze specifieke leerling. De leerling wordt besproken met de interne 
begeleider en eventueel de werkgroep leersterke- en (hoog)begaafde kinderen. Voor leersterke 
kinderen compacten wij de leerstof en wordt Levelwerk ingezet. De aanpassing wordt ingebed in 
niveau 1 en uitgevoerd door de leerkracht. 
 
Niveau 2:  
De aangepaste leerstof (compacten en Levelwerk) voor een leersterk kind sluit onvoldoende aan. De 
leerling wordt besproken met IB en zo nodig ingebracht in het Zorgteam (multidisciplinair team). 
Welke specifieke aanpassingen zijn nog nodig en is speciale zorg nodig? Het kan zijn dat er voor een 
leerling een ontwikkelingsperspectief wordt geformuleerd. 
 
Niveau 3:  
De aanpassingen vanuit de vorige niveaus blijven onvoldoende aan te sluiten. Aanvullend onderzoek 
en specifieke observaties zijn nodig om de hulpvraag van het leersterke kind beter in kaart te krijgen. 
Specialisme is in de school niet aanwezig.  
 
Niveau 4:  
Verwijzing na (psychologisch) onderzoek.  
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Leerlingen worden geplaatst in een groep die correspondeert met hun leeftijdsniveau. 

Alleen leerlingen die minimaal 2 jaar voorlopen op alle gebieden (cognitief, motorisch en sociaal-
emotioneel) worden als uitzondering besproken in de werkgroep om te versnellen (een groep 
overslaan). Dit is echter niet ons streven. Hiervoor maken wij gebruik van de 
versnellingswenselijkheidslijst. 

 
Wanneer de leerresultaten achteruitgaan, worden eventueel aanpassingen gedaan. Echter maken wij 
pas deze aanpassing als goed is onderzocht waardoor de resultaten achteruitgaan. Op welke wijze 
pakt de leerling zijn basiswerk aan en op welke wijze werkt de leerling met Levelwerk?  
 
Wij streven er naar leerlingen in 8 jaar de kerndoelen te laten bereiken en dus niet te versnellen. 
Daarentegen compacten we de basisstof en bieden wij hen verrijkingsstof aan. 
 
Wij leren (getalenteerde) leerlingen samenwerkingsvormen, reflecteren en feedback geven. 
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Werkwijze specifiek voor groep 1 en 2: 
In de groep 1/2 wordt gewerkt met wisselende thema’s. Binnen deze thema’s worden 
voorbereidende taal-, lees en rekenactiviteiten aangeboden. Leerkrachten zorgen voor een rijke 
leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd in de ‘zone van hun naaste ontwikkeling’ stapjes 
te maken. Leersterke kinderen maken hier grotere stappen in en gebruiken andere denkniveaus. De 
leerkracht past hierop haar aanbod aan. Hiervoor maken we mede gebruik van het aanbod uit 
Levelspel. 
 

In principe bieden we geen lees- of schrijfactiviteiten aan, echter leerlingen die wel aan de slag willen 
met lezen- en schrijven krijgen daar de mogelijkheden voor. De focus ligt dan met name op het 
betekenisvol en relevant maken van deze activiteiten. 
 

3.3 Verrijkingswerk 
 

De tijd die na het behalen van de kerndoelen op eigen niveau over is, wordt besteed aan plusdoelen. 
Het uitgangspunt bij de verrijking is het opdoen van vaardigheden: 

• Leren leren 
• Leren denken 
• Leren leven 

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we gekozen om Levelwerk in te zetten. Levelwerk is een 
doorlopende leerlijn voor intelligente en (hoog) begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk 
staat los van andere methodes. De leerling werkt op twee sporen, een compacte basislijn en een 
aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk (groep 3 t/m 8) en Levelspel (groep 1 en 2). 
De wijze waarop wij compacten staat beschreven in bijlage 1. 
 
Levelwerk 
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en 
rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag 
te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het 
oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. 
 
Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap 
waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. Levelwerk bestaat uit 7 levels, te 
gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten 5 blokken, in totaal zijn er 35 blokken. In elk blok zitten 3 
cellen: een cel ‘taal/lezen’, een cel ‘rekenen’ en een cel ‘allerlei’, in totaal meer dan 240 opdrachten. 
 
Levelspel 
Levelspel voor kinderen in groep 1 en 2; 
Levelspel biedt een gestructureerd pakket met materialen, speciaal ontwikkeld voor kleuters die 
‘meer’ kunnen. Levelspel bestaat uit 2 boxen: 
- Verrijkingsmateriaal voor groep 1 en 2 
- Voorbereidend op Levelwerk 
- Kleuters leren om te gaan met ‘uitdagende’ stof 
- Ondersteuning om kleuters pedagogisch en didactisch verantwoord te begeleiden 
 
Levelwerk en Levelspel zal in het schooljaar 2020-2021 worden ingevoerd. Zie bijlage 1 voor de 
borging en het vervolg van de implementatie. 
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4. Uitvoering van beleid 
 

4.1 Eigenaarschap 
De Parkenschool heeft een werkgroep leersterke- en (hoog)begaafde kinderen. In deze commissie zit 
een specialist hoogbegaafdheid, een aantal groepsleerkrachten (idealiter uit ieder bouw één) en 
interne begeleiding. De taken van de commissie zijn: 

• Ontwikkelen van het beleid 
• Borgen en bijsturen van het beleid waar nodig (zie bijlage 1 voor planning schooljaar 2020-

2021) 
• Adviseren van collega’s 
• Communicatie naar het team 
• Het begeleiden en invullen van actie/handelingsplannen voor specifieke leerlingen 
• Begeleiden van lastige signaleringsgevallen 

 

4.2 Communicatie 
Richting leerlingen en ouders 
De communicatie rondom de leerling verloopt normaal gesproken via de groepsleerkracht. Het is 
belangrijk dat de groepsleerkracht hoofdverantwoordelijk blijft voor het proces van de leerling. De 
voortgang van de leerling wordt met de ouders besproken tijdens de rapportgesprekken.  Zo nodig 
kan naast de reguliere gesprekkencyclus van school extra gesprekken over de voortgang en het 
welbevinden van het kind met de ouders plaatsvinden. 
 
Ieder schooljaar geven we een voorlichtingsavond voor alle ouders van leersterke en (hoog)begaafde 
kinderen. Hierin wordt het beleid uiteengezet en een overzicht gegeven van de gebruikte materialen 
en wat er daadwerkelijk in de klas gebeurt. 
Naast een voorlichtingsavond zal er meer informatie gegeven worden aan alle ouders van school op 
welke manier wij werken met leersterke- en (hoog)begaafde kinderen. 
 
Het beleid staat op de website van de school en in de schoolgids.  
We houden ouders via de nieuwsbrief van de school op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van beleid voor leersterke- en (hoog)begaafde kinderen. 
 
Richting leerkrachten 
Vanuit de commissie leersterke- en (hoog)begaafde kinderen loopt over het algemeen de 
communicatie via de teamvergaderingen en bouwvergaderingen. 
 

4.3 Bijsturen 
Bij het doorlopen van de cirkel van zorg maken we steeds een afweging of ons onderwijs voldoende 
aansluit bij wat het kind nodig heeft. We meten met regelmaat of het proces naar tevredenheid 
verloopt, of we de doelen halen zoals wij die geformuleerd hebben. Hierbij kunnen verschillende 
zaken bekeken worden: 
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• Vragenlijst aan de kinderen 
- Hoe vind je de stof? 
- Hoeveel tijd heb je in de klas voor zelfstandige verwerking? Is dat voldoende?  
- Welke begeleiding krijg je van je leerkracht? Wat gaat goed? Wat mis je? 

• Volgen van de leerresultaten (kerndoelen: DLE, plusdoelen: methode gebonden toetsen) 
• Klassenobservaties 
• Volgen van leerlingen door de jaren heen (Parnassys en CITO LOVS) 
• Gesprekken met ouders 

 
Specifiek let de werkgroep aan het begin van het schooljaar op de overdracht van de ene naar de 
andere leerkracht. Zijn alle leerlingen nog in beeld en worden specifieke onderwijsbehoefte van 
leersterke kinderen adequaat overgedragen. 
Zie voor verdere planning van de werkgroep bijlage 1. 
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Bijlage 1  
Werkdocument bij Beleidsplan leersterke- en (hoog)begaafde kinderen op De Parkenschool 

In het schooljaar 2020-2021 zullen wij op De Parkenschool starten met het ontwikkelen en invoeren 
van beleid op leersterke kinderen. Om onze doelen en werkwijze van ons beleidsplan te kunnen 
realiseren is verdere ontwikkeling van de ingezette acties nodig. 
 
Materiaal 
Het te kopiëren materiaal van Levelwerk en Levelspel staat op de L-schijf:  
Sharepoint; De Parkenschool; Leraren; Levelwerk; Kisten 
Hier kan het materiaal per blok uitgeprint worden en kunnen kinderen het in hun map stoppen. 
De leerkrachten beheren de boxen en zien erop toe dat het materiaal netjes blijft. 
 
Werken in groep 1/21 
In de groepen 1/2 wordt op een eenduidige manier gewerkt met Levelspel. Binnen de onderbouw is 
er afgesproken dat alleen kinderen van groep 2 met Levelspel werken. Dit aanbod wordt aangeboden 
naar aanleiding van het eigen inzicht van de leerkracht. Er wordt niet naar de CITO-scores van de 
kinderen gekeken. Kinderen van groep 1 die uitdaging nodig hebben, zullen middels spellen uit de 
Levelspelbox uitgedaagd worden. 
 
Kinderen die met Levelspel werken hebben een aftekenkaart. Op die aftekenkaart staan de spelletjes 
en werkjes die de kinderen in een bepaalde periode moeten doen. Op de dag dat de kinderen het 
spel spelen of het werkje maken, tekenen de kinderen het af in de kleur van de dag. D 
Voor kinderen die interesse hebben in de spelletjes behorende bij Levelspel maar niet specifiek 
werken in Levelspel, wordt een hoek ingericht waar zij de spelletjes vrijblijvend kunnen spelen. 
 
Levelspel wordt elke 5 weken gerouleerd. Binnen de groep worden 3 spellen en werkbladen uit 2 
werkboekjes aangeboden. De kinderen krijgen in de startweek uitleg van de leerkracht wat er van 
hen verwacht wordt bij de spellen en werkbladen. Per week wordt een vast moment geprikt waarop 
de kinderen samen met de leerkracht bezig gaan met Levelspel. 

 
  

 
1 Zie planning implementatie en borging beleid 1.1 
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Aansluiting groep 2/32 
Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 is er voor gekozen om de kinderen van groep 3 tot de 
kerstvakantie te laten werken met een gedeelte van Levelspel wat nog niet aangeboden is. 
De manier van werken in groep 2 is wezenlijk anders dan in groep 3. Voor kinderen in groep 3 is het 
werken in Levelwerk lastig omdat zij de vaardigheden (lezen en schrijven) om de opdrachten te 
kunnen doen (nog) niet beheersen.  
 
Compacten3 
Om te kunnen verrijken moet de reguliere stof gecompact worden. Leersterke- en (hoog)begaafde 
kinderen kunnen grotere denkstappen maken en kunnen met grotere stappen door de leerstof. 
 
Eerste Leerlijn: 

• Volgen alle instructies 
• 25% tot 50% van de oefenstof schrappen 

 
Tweede Leerlijn: 

• Volgen alleen instructies met nieuwe aspecten 
• 50% tot 75% van de oefenstof schrappen 

 
Vanaf half groep 3 compacten we volgens de tweede leerlijn. Dat ziet er als volgt uit: 
 
Rekenen 
De kinderen doen met Pluspunt mee met de nieuwe stof die aangeboden wordt. Deze stof bevindt 
zich in de lessen; 1, 3, 6, 8 en 11. Daarnaast wordt de week ingedeeld met 1 dag Pluspunters en de 
overige dagen Levelwerk. 
 
Spelling 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
Les 1+ **/*** Les 2 Levelwerk Les 3+ **/*** Les 4 Levelwerk Les 5+ **/***Les 6 

Indien er 4x per week spelling op het rooster staat dan vervalt dag 5. 
 
Overige vakken 
Taal: Kinderen doen mee met de methode 
Lezen: Afhankelijk van het leesniveau 
Zaakvakken: Meedoen met de groep 
 
Wij hebben er bewust voor gekozen om te compacten door middel van verrijken. Wij willen dat de 
kinderen leren leren, leren denken en leren leven. Omdat wij in het schooljaar 2020-2021 Levelwerk 
hebben aangeschaft vinden wij het belangrijk dat hier eerst een stevige basis staat. Schoolbreed 
moet er een doorgaande lijn zijn van het Levelspel bij groep 1/2 tot het Levelwerk bij de groepen 3 
t/m 8. In het schooljaar 2021-2022 willen wij kijken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. verbreden. 
Er is bewust gekozen om alleen rekenen en spelling te compacten en de overige vakken volgens de 
methode te hanteren.  
 

 
2 Zie planning implementatie en borging beleid 1.2 
3 Zie planning implementatie en borging beleid 1.3 
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Op de weektaak wordt rekenen en spelling voor de kinderen gecompact. De kinderen hebben tijd 
voor hun Levelwerk op de momenten dat de groep met een les bezig is (zie het schema hierboven). 
Daarnaast hebben deze kinderen de mogelijkheid om hun werk tijdens zelfstandig werk momenten 
te maken. Soms mogen ze een opdracht samen maken en soms moeten zij zelfstandig werken. 
Tijdens deze werkmomenten hebben de kinderen de mogelijkheid om van de hal gebruik te maken, 
echter wel met duidelijke (werk)afspraken. 
 
In een box van Levelwerk zitten 5 blokken. Van vakantie tot vakantie wordt een blok aangeboden; 
Zomervakantie-  Herfstvakantie:  Blok 1 
Herfstvakantie-  Kerstvakantie:  Blok 2 
Kerstvakantie-  Voorjaarsvakantie: Blok 3 
Voorjaarsvakantie- Meivakantie:  Blok 4 
Meivakantie-  Zomervakantie:  Blok 5 
 
De leerkracht zorgt er voor dat de kinderen per blok het werk nagekeken mee naar huis krijgen, 
zodat ouders ook inzicht hebben in het Levelwerk. Tevens wordt het Levelwerk beoordeeld en komt 
dit tweemaal per jaar terug op het rapport4. 
 
Terugval van een leerling 
Stel dat een kind terugvalt in de resultaten van de methode gebonden toetsen en/of CITO nadat de 
lesstof gecompact wordt en verrijkt met Levelwerk. Stel dat de reden van deze terugval niet duidelijk 
is, dan is het voor het welbevinden van de leerling en de doorgaande lijn van Levelwerk het niet 
wenselijk om het kind uit Levelwerk te halen. Voordat een kind uit Levelwerk gehaald worden is het 
goed te onderzoeken waar de terugval aan te wijten is. 
 
Advies:  

• Haal een kind niet uit Levelwerk bij tegenvallende resultaten. Immers de behoefte aan een 
aanpassing in de leerstof blijft bestaan. 

• Onderzoek (evt. schoolbreed) welke factoren van invloed zijn bij terugvallende resultaten: 
o Hiaten? 
o Is er sprake van een tijdelijke terugval door een nieuwe manier van werken? 
o Op welke wijze werkt het kind in Levelwerk? Hebben kinderen meer begeleiding 

nodig? Of andere begeleiding? 
o Werkt het kind doelgericht binnen de basisstof? 
o Heeft een kind baat bij extra instructie op onderdelen? 
o Enz. 

• Stem handelen af binnen de ingeslagen weg en volg de cyclus van zorg. 

 
Signaleren5 
Intake 
Bij de intake van leerlingen is veel informatie te halen bij ouders over de voorschoolse-periode van 
de leerling. Op dit moment is er een intakeprocedure in de school. In de huidige procedure wordt 
nog niet specifiek gelet op signalen van leersterke- en (hoog)begaafde kinderen.  
  

 
4 Zie bijlage 2 
5 Zie planning implementatie en borging beleid 1.4 
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Advies: 
Integreer een procedure gericht op het signaleren van leersterke kinderen (kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong) in de huidige procedure. Dit kan door een vragenlijst van vroegsignalering 
naast de huidige intake vragenlijst te houden en elementen te combineren.  
Laat kinderen op de eerste schooldag een menstekening maken en analyseer deze volgens de 
methode van Goodenough. 
 
Planning: 
Aanpassing intakeprocedure in het schooljaar 2020-2021. 
 

Groep 1/2 
De leerkracht bepaalt aan de hand van het ZIEN observatiesysteem welke kinderen in aanmerking 
komen voor activiteiten gericht op leersterke kinderen en Levelspel. Daarnaast wordt gekeken naar 
de resultaten van het LOVS. 
 

Groep 3 t/m 8 
Welke kinderen komen in aanmerking om te compacten en te verrijken met Levelwerk?  
1. Kinderen scoren hoog bij methode gebonden toetsen (>90%) 
2. Kinderen die I of I+ scoren bij Cito op Rekenen en wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen (vanaf 
E3). 
De leerkracht analyseert de toetsen en bepaalt welke kinderen aan bovenstaande criteria voldoen. 
Daarna wordt met de interne begeleider overlegd of het kind inderdaad in aanmerking komt om te 
werken in Levelwerk. Wanneer besloten wordt dat een kind de leerstof gecompact krijgt aangeboden 
in combinatie met Levelwerk worden de ouders ingelicht. Ouders worden meegenomen in dit 
proces. 
3.Kinderen die uit het signaleringsinstrument DHH gesignaleerd worden als leersterke- en 
(hoog)begaafde kinderen. 
 
Begeleiding6 
Kinderen werken met een weektaak. Zij plannen zelf hun werk in. De kinderen hebben minimaal een 
keer per week een overleg/evaluatie met de groepsleerkracht. Tijdens dit moment wordt gekeken 
naar de planning, er wordt gekeken waar de kinderen tegen aan lopen en het is een moment om 
vragen te stellen. Kinderen hebben de mogelijkheid om tussendoor hun Levelwerk na te laten kijken 
of zelf na te kijken en kunnen op de momenten waarop dit mogelijk is ook tussendoor vragen stellen 
aan de leerkracht. De leerkracht ziet er op toe dat de kinderen vragen op een correcte manier 
beantwoorden. Er wordt niet volstaan met ja, nee of weet ik niet. Er wordt van de kinderen verwacht 
dat zij een onderbouwd antwoord kunnen leveren binnen de verschillende open opdrachten. 
 
Met deze manier van werken hebben we voor ogen dat kinderen ‘leren leren’. Door sneller door de 
basisstof te gaan en daarnaast uitdagende opdrachten aan te bieden, proberen we kinderen uit hun 
‘comfortzone’ te halen en hen leerstappen te laten maken. Het proces vinden we dan ook 
belangrijker dan het product. Om dit proces goed vorm te geven en het kind goed te begeleiden is 
tijd nodig.  

 
6 Zie planning implementatie en borging beleid 1.5 
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Planning implementatie en borging beleid 

Aansturing door de werkgroep 

 Wat Hoe Wie Start Einddatum 
1.1 Werkwijze groep 1/2     

 Werkwijze groep 1/2 vormgeven Overleg: bouwvergadering 
februari en maart 

Leerkrachten groep 
1/2 en werkgroep HB 

Januari 2021 Juli 2021 

 Borging werkwijze groep 1/2 Opnemen in beleid door 
werkgroep en bespreken in 
bouwvergaderingen 

Leerkrachten groep 
1/2 en werkgroep HB 

Maart 2021 Juli 2021 

 
1.2 Afstemming overgang groep 2-3     
 Werkwijze en uitvoering In de klas Leerkrachten 1/2, 3 April 2021 Juli 2021 
 Borging overgang groep 2-3 Bouwvergadering Leerkrachten 1/2, 3 

en werkgroep HB 
September 
2021 

September 
2022 

 
1.3 Compacten     
 Evaluatie compacten Teamvergadering Team Juni 2021 Okt. 2021 
 
1.4 Signaleren     
 Intake nieuwe leerlingen: 

formuleren intakeprocedure  
Overleg onderbouw en 
werkgroep 

Leerkrachten 1/2, 
werkgroep HB en 
directie 

Januari 2021 Juli 2021 

 Evaluatie intake Overleg onderbouw en 
werkgroep 

Leerkrachten 1/2, 
werkgroep HB en 
directie 

Juni 2021 Juni 2021 

 Implementatie DHH Aansturing door werkgroep, 
uitvoering in de klas 

Team Feb. 2021 Mei 2021 

 Screening  Leerkrachten 1, 3, 5 Jaarlijks Jaarlijks  
 Evaluatie en bijstelling gebruik 

DHH 
Teamvergadering Team Okt. 2021 Okt. 2021 

 
1.5 Begeleiding     
 Inhoudelijke invulling van 

begeleiding van kinderen op 
proces 

5x teamvergadering of 
bouwvergadering 

Team Sept. 2021 Juni 2022 

  
 Borgen beleid   Jaarlijks Jaarlijks 
 Evaluatie beleid Overleg werkgroep Werkgroep April 2022 Juni 2022 
 Evaluatie beleid Tevredenheid peilen team en 

kinderen 
Team, kinderen, 
directie en IB 

Mei 2022 Juni 2022 

 Herformuleren beleid: stand van 
zaken en formuleren 
ontwikkelpunten 2022-2023 

Overleg werkgroep  Juni 2022 Juli 2022 
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Bijlage 2  
 

 

NB: Dit is een voorbeeld rapport, dit rapport zal driemaal per jaar voor de kinderen die in Levelwerk 
werken verschijnen. 


