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Wat hebben we al gedaan?

Waar wordt nog aan gewerkt?

We hebben een kijkje genomen in een
plusklas in Venlo en in een plusklas in
Maastricht.

De laatste periode van het schooljaar staat
in het teken van het inrichten van de
plusklassen.

Veel literatuur over hoogbegaafdheid en
plusklassen gelezen en websites bekeken.

In de maand mei hebben de scholen
nagedacht over de leerlingen die de
plusklas gaan bezoeken. Op basis van deze
oriëntatie wordt gewerkt aan het inrichten
van de lokalen en het bestellen van de
materialen.

Materialenlijst samengesteld om de
leerlingen een passend en uitdagend
leeraanbod te kunnen aanreiken
Netwerkdagen bezocht en nascholing
gevolgd m.b.t. hoogbegaafdheid.

Nadat de leerlingen zijn geselecteerd wordt
gewerkt aan het opstellen van
begeleidingsplannen. Dit gebeurt in overleg
met de toeleverende school.

Informatieavonden.
-Maandag 20 juni 2011 van 19.30 u -21.00 u
Voor medewerkers en leiding van de
scholen.

Start van de plusklassen
Op dinsdag en woensdag bezoeken de
kinderen de plusklassen. De eerste
bijeenkomst is op 30 augustus.
Tijdens de eerste schoolweek kunnen de
kinderen en ouders het lokaal komen
bezoeken.
Juf Helga gaat in Sint Odiliënberg aan de slag
met de jongere kinderen. Juf Hannie gaat in
Leeuwen aan het werk met de oudere
kinderen.

-Maandag 27 juni 2011 van 19.30 u - 21.00 u
voor ouders van leerlingen die de
plusklassen gaan bezoeken.
De locatie wordt op de uitnodiging bekend
gemaakt.

Materialen en middelen:
In de plusklas werken de kinderen met speciale materialen en methodes. Voorlopig is
gekozen voor:
Villa alfabet, Villa Verdieping, Zinder, Rekentijger, Somplextra, Vooruit, De projectenballade,
Taalmeesters, Proefjes van prof.Ein-O, Wiz schriften, Vliegende papa’s, Klein maar dapper,
Creatief denken en Grafic organizers.
In de plusklassen gaat ook gewerkt worden met computers en digitale schoolborden!
Beleid binnen de scholen.
Het werken met de bovenschoolse plusklas
staat niet op zichzelf. Ook binnen de scholen
gaat men aan de slag met het aanpassen van
de leerstof voor hoogbegaafde kinderen.
De eerste acties bestaan uit:
- het invullen van de taak
aandachtsfunctionaris begaafdheid
- het in gebruik nemen van een
digitaal diagnostiseringsinstrument:
Het Digitaal handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid.
De kinderen die naar de plusklas komen,
krijgen op de thuisschool de basisschoolstof
gecompact aangeboden. De school blijft
verantwoordelijk voor het totaalpakket van
de leerstof.
Interessante websites met lesmateriaal
voor hoogbegaafde kinderen:
Acadin leeromgeving
Web-kwesties
Rekenweb
Leren is een makkie

Interessante websites over
hoogbegaafdheid:
-http://hoogbegaafdheid.slo.nl/
-http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/
-http://www.hintlimburg.nl/
-http://www.ru.nl/fsw/cbo/
-http://eureka.inos.nl/
-http://www.slimeducatief.nl/nl/

Boeken over hoogbegaafdheid voor
kinderen:
Hoogbegaafdheid survivalgids van Tessa
Kieboom
Boeken over hoogbegaafdheid voor ouders:
IQ te koop. Ellen Sinot
Brochures van Pharos
Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is.
Tessa Kieboom
Boeken over hoogbegaafdheid voor scholen
Handboek hoogbegaafdheid. Eleonoor van
Gerven.
Slim beleid. Eleonoor van Gerven.
Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is.
Tessa Kieboom

