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Een aangepast aanbod voor 
cognitief begaafde kinderen 
binnen en buiten de klas



Hoe het begon in onze school...

▧ Heel divers publiek

▧ Jarenlange ervaring met zorg voor kinderen die extra hulp 
nodig hebben of anderstalig zijn

▧ Ongeveer 15 jaar geleden: opstart aanbod voor kinderen die 
meer uitdaging nodig hebben
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Waarom? Daarom!

▧ Preventief werken om problemen te vermijden, door een 
aangepast aanbod op school
○ Leerhonger voeden door voldoende uitdaging op school 

(vermijden van schoolmoeheid /demotivatie)
○ Welbevinden stimuleren door contacten met 

ontwikkelingsgelijken 
○ Ontbrekende vaardigheden aanleren 

▧ In onze school: geen losstaande ingrepen, maar ingewerkt in 
een beleid. Wij werken volgens vast stappenplan als leidraad, 
maar met voldoende marge om oog te hebben voor de noden 
van elk individueel kind.
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Ons stappenplan

❏ Stap 1: derde spoor volgen in het viersporenbeleid 
(standaard uitbreidingstraject)

❏ Stap 2: versnelling en/of projectklas volgen

❏ Stap 3: vierde spoor volgen in het viersporenbeleid 
(individueel traject)
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Stap 1:
Differentiatie IN de klas: 
het derde spoor volgen



Viersporenbeleid

In elke klas: werken op verschillende niveau’s voor de hoofdvakken. 

▧ Spoor 1: extra ondersteuning en uitleg, basisoefeningen

▧ Spoor 2: na de instructie min of meer zelfstandig aan de slag met de 
‘gemiddelde’ oefeningen

▧ Spoor 3: basisleerstof wordt gecompact (oefeningen en soms ook instructie 
geschrapt) + in plaats daarvan verrijkingswerk

▧ Spoor 4: individueel aangepast traject voor sommige kinderen

7



Gebruikte materialen voor spoor 3

▧ Wiskunde: differentiatie zit in methode ‘Wiskanjers’ ingewerkt. Aangevuld 
met uitbreidingsmethodes.

▧ Taal: beetje diffentiatie in methode, verder compacten + aanvullen met 
uitbreidingsmethodes

▧ Spelling: 3 woordpakketten ineens leren, alternatieve opdrachten met de 
nieuwe woorden, zelfstandig leerstof verwerken, ...

▧ Frans: Frans leren schrijven, groeiboek van En Action, zelfstandig leerstof 
verwerken, ...

▧ OW: aangepaste opdrachten of extra opdrachten
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Uuitbreidingsmateriaal voor wiskunde
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Uitbreidingsmateriaal voor taal
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Uitbreidingsmateriaal voor Frans
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Uitbreidingsmateriaal voor OW
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Stap 2:
Versnellen

of 
projectklas volgen



Versnellen en/of projectklas volgen

❏ Wie? Beslissen op basis van veel verschillende 
factoren: observaties, punten, gesprekken met ouders 
en / of kind, IQ-test,...

❏ Afwegen welke ingreep het best zou zijn voor DIT 
kind; geen algemene regel voor wat eerst komt

❏ Keuze voor één van beide oplossingen sluit zeker niet 
uit dat nadien ook de andere oplossing toegepast 
wordt (maar niet tegelijkertijd)
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Versnellen

❏ Versnellen = (meestal) een jaar overslaan
❏ Kan zowel in de kleuterschool als in de lagere school
❏ Soms meer dan één keer
❏ Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit één van 

de meest effectieve ingrepen is
❏ Versnellingswenselijkheidslijst kan helpen bij 

beslissing
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Projectklas (= kangoeroeklas /plusklas/…)

❏ Voor eerste t.e.m. zesde leerjaar
❏ 3 à 4 projectklassen (volgens leeftijd)
❏ Instap: op basis van observatie van leerkracht, 

punten, gesprek met ouders, IQtest,...
❏ 2 à 2.5 uur per week
❏ Klasleerkracht houdt rekening met projectklas bij 

planning van de leerstof
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WELBEVINDEN 
VERHOGEN  

door ontmoeten van 
ontwikkelingsgelijken: 
vriendschappen uitbouwen, 
jezelf kunnen zijn, je niet zo 
sterk moeten aanpassen 
aan de groep, je erkend en 
herkend voelen door de 
anderen,...

Doelen van de projectklas

VAARDIGHEDEN INOEFENEN

-nodig om lessen te volgen: nieuwe 
onderwerpen aanbrengen op hoger 
niveau en tempo, noodzaak ervaren om 
vaardigheden in te zetten

-nodig om opdrachten uit te voeren 
buiten hun comfortzone (+ mindset)

-studievaardigheden

-ondersteunende vaardigheden : o.a. 
ICT vaardigheden,...

17

SCHOOLMOEHEID 
TEGENGAAN DOOR 
LEERHONGER TE 
STILLEN
door nog meer uitdaging te 
voorzien, bovenop de 
uitdaging in de klas, op hun 
niveau en tempo



Vaardigheden nodig om les te volgen

▧ Volgehouden aandacht en concentratie

▧ Ervaren dat het geen drama is als je niet alles van de eerste 
keer snapt

▧ ‘Luisteren’ en ‘doen’ op elkaar afstemmen

▧ ...
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Studievaardigheden

▧ Theorie: cursus ‘leren leren’ : werking van het brein, 
geheugentrucjes, samenvatten, plannen,...

▧ Praktijk: cursus Spaans: niet voor de taal, wel voor het 
inoefenen van de studievaardigheden (bewust andere aanpak 
dan Frans in de klas want ander doel)
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Vaardigheden nodig bij opdrachten buiten je comfortzo

▧ omgaan met fouten maken, niet te snel opgeven
▧ omgaan met ‘iets niet van de eerste keer kunnen’ maar leren door 

vallen en opstaan, leren doorzetten
▧ ervaren dat volgehouden inspanning resultaat kan opleveren, en dat 

iets leren tijd kost
▧ langere tijd geconcentreerd werken
▧ grondig opdracht leren lezen
▧ de lat voor jezelf op een realistische hoogte leggen (niet te hoog / niet 

te laag)
▧ ...
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Mindset

Vaste mindset

-talenten en vaardigheden liggen vast

-uitdaging = bedreiging

-inspanning = verloren tijd

-hoge punten halen en slim ‘lijken’ is 
belangrijker dan verder ontwikkelen

-deze visie beperkt je groeikansen
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Groeimindset
-talenten en vaardigheden kunnen 
groeien
-uitdaging = kans tot groeien
-inspanning = iets dat erbij hoort om 
te groeien
-punten zijn ondergeschikt aan 
bijleren
-veel meer groei mogelijk met deze 
visie



De leerkuil
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Ondersteunende vaardigheden

▧ ICT-vaardigheden
▧ onderzoeksvaardigheden
▧ leren uit een tekst de informatie te halen die jij nodig hebt

▧ ...
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Concreet...wat doen we in de projectklas?

▧ Psycho-educatie: cursus mindset, iedereen is anders,...
▧ Cursus leren leren + toegepast tijdens cursus Spaans
▧ Breinbrekers
▧ Samenwerking met externen: lesgeven in secundair, sprekers,...
▧ Kangoeroewedstrijd en STEM Olympiade
▧ Programmeren in Scratch
▧ Schaken
▧ OW projecten: vlaggen, chemie, werking van de hersenen,...
▧ ...

24



Projectklas: materialen (taal)
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Projectklas: materialen (wiskunde)
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Projectklas: materialen (andere)
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Stap 3:
Differentiatie IN de klas: 
het vierde spoor volgen



Het vierde spoor

▧ Vierde spoor = traject op maat
▧ Voor wie? Beslissen op basis van veel factoren: observaties, 

gesprekken met ouder of kind,...
▧ Soms heel beperkt, bv. alle spelling van dat jaar schrappen en 

vervangen door een ander project
▧ Soms heel uitgebreid, bv. vijfde en zesde leerjaar in één jaar doen, 

verrijkingsmateriaal aanbieden van een veel hoger niveau (bv. 
secundair), ...

▧ Soms ook extern traject via code P
▧ Soms met hulp van vrijwilligers
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Lotte vertelt...

▧ Een voorbeeld van een traject op onze school
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Nog meer info nodig?

▧ Onze school is geselecteerd als voorbeeldschool voor Cognitief 
Begaafde Leerlingen door de Vlaamse overheid.

▧ Een van onze taken: andere scholen op weg helpen bij het opstarten 
van een aanbod voor deze leerlingen

▧ Meer info: birgit.gypen@sanctamariabasisschool.be
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Vragen?

32



33



34


	Dianummer 1
	Een aangepast aanbod voor cognitief begaafde kinderen binnen en buiten de klas
	Hoe het begon in onze school...
	Waarom? Daarom!
	Ons stappenplan
	Stap 1:Differentiatie IN de klas: het derde spoor volgen
	Viersporenbeleid
	Gebruikte materialen voor spoor 3
	Uuitbreidingsmateriaal voor wiskunde
	Uitbreidingsmateriaal voor taal
	Uitbreidingsmateriaal voor Frans
	Uitbreidingsmateriaal voor OW
	Stap 2:Versnellen of projectklas volgen
	Versnellen en/of projectklas volgen
	Versnellen
	Projectklas (= kangoeroeklas /plusklas/…)
	Doelen van de projectklas
	Vaardigheden nodig om les te volgen
	Studievaardigheden
	Vaardigheden nodig bij opdrachten buiten je comfortzone
	Mindset
	De leerkuil
	Ondersteunende vaardigheden
	Concreet...wat doen we in de projectklas?
	Projectklas: materialen (taal)
	Projectklas: materialen (wiskunde)
	Projectklas: materialen (andere)
	Stap 3:Differentiatie IN de klas: het vierde spoor volgen
	Het vierde spoor
	Lotte vertelt...
	Nog meer info nodig?
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34

