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Speciale begeleiding voor meerbegaafden 

Is uw kind meerbegaafd? Op De Schatgraver 

wordt het dan begeleid door de eigen leer-

kracht en onze specialist in meerbegaafd-

heid.  

Gaven komen in allerlei vormen voor. Elke 

vorm vraagt om een eigen aanpak. 

Zo zijn er leerlingen die snel klaar zijn met 

de lesstof. Zo snel dat ze zich daarna 

vervelen. Waar ligt nog de uitdaging? 

Andere kinderen lopen jaren voor in bij-

voorbeeld techniek, rekenen of taal. Toch 

scoren ze laag op Cito-toetsen. Hoe kan dat?  

Ook zijn er leerlingen die hoog scoren op 

Cito-toetsen. Maar tijdens de les wordt dat 

niveau niet gehaald. Waarom wordt er 

ondergepresteerd? 

Voor deze vragen wordt onze specialist in 

meerbegaafdheid ingeschakeld. Zij werkt 

met het landelijk erkende Digitaal 

Handelings-protocol Hoogbegaafdheid 

(DHH). Dit is een compleet systeem voor 

de identificatie en de begeleiding van 

meerbegaafde leerlingen.  

Bij de identificatie handelt onze specialist 

zorgvuldig. Ze spreekt met u, uw kind en 

de leerkracht. Ook bestudeert ze de Cito-

toetsen en eventuele onderzoeken die uw 

kind al heeft gehad. Deze gesprekken en 

gegevens worden geanalyseerd tot een 

professioneel advies.  

De leidende vraag waaruit gewerkt wordt, 

is altijd: wat heeft uw kind nodig? Op 

basis daarvan wordt een leer- en 

begeleidingstraject samengesteld.  

 



Samen groeien in: 
ontdekken, doorzetten en met elkaar 

Groeien in ontdekken 
Meerbegaafden stellen hoge 

eisen aan zichzelf. Ze pres-

teren optimaal op vakken 

waar ze goed in zijn. Maar ze 

weten ook dat ze niet overal 

de beste in zijn. Soms durven 

ze daarom nieuwe onderwer-

pen niet aan te pakken. Ze 

zijn bang dat ze daarin niet 

kunnen voldoen aan de eigen 

hoge eisen. Wij stimuleren 

kinderen om lerend te ont-

dekken. Dat fouten maken 

mag. We willen samen 

groeien naar een wereld vol 

nieuwe ontdekkingen. 

Groeien in doorzetten 
Meerbegaafden leren heel 

snel en makkelijk. Daardoor 

wordt er bijna geen beroep 

gedaan op hun doorzettings-

vermogen. Wij leren meerbe-

gaafden om door te pakken 

als het echt moeilijk wordt. Dit 

doen we door positieve stimu-

lans en professionele begelei-

ding. Kinderen krijgen uitda-

gende opdrachten. Ze worden 

aangemoedigd en beloond 

om het af te maken. Door per-

soonlijke aandacht groeien ze 

in de ontwikkeling van hun 

doorzettingsvermogen. 

Groeien met elkaar 
Wij begeleiden meerbegaaf-

den in hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Hoe ga je om 

met ‘gewone’ kinderen? Hoe 

ervaar jij je eigen gevoelens 

en je meerbegaafdheid? Zo 

leren zij bewustwording over 

de eigen ontwikkeling en 

leerstijl. Zij krijgen tips hoe je 

anders en beter kunt omgaan 

met het slim zijn. Op onze 

school zijn er ongeveer 35 

meerbegaafden. Ze kunnen 

samen groeien in hun sociaal-

emotionele ontwikkeling in 

bijvoorbeeld de Plusgroep.   



 

 

Acadin is een digitale leeromgeving die gevuld is met onbe-

grensde activiteiten. Kinderen stellen eigen onderwerpen 

samen die passen bij hun interesses, vak-, leer- en denk-

voorkeuren. Ze leren zelfstandigheid, worden aangemoedigd 

om door te zetten en leggen moeilijke verbanden.  Dit alles 

op een leuke, ontspannen en inspirerende wijze.  

Pittige Torens is een grote kast die gevuld is met uitdagende 

materialen en complexe opdrachten. Kinderen leren plannen, 

samenwerken en strategieën bedenken om doelen te berei-

ken. Ook leren ze creatieve oplossingen zoeken voor inge-

wikkelde vraagstukken en doorzetten als het moeilijk is. En ze 

maken veel plezier tijdens de Plusgroep met Pittige Torens. 

Op de Schatgraver worden ongeveer 35 meerbegaafde 

leerlingen begeleid door onze specialist Clary Brouwer. Zij 

coacht onze leerkrachten en leerlingen om om te gaan met 

meerbegaafdheid. Clary heeft als leerkracht de ‘Opleiding 

professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het 

basisonderwijs’ gevolgd bij Drent & Van Gerven.  

Op De Schatgraver werken we met zorgvuldig samengestelde lesmethoden voor 

meerbegaafden: Plusmap, Acadin en Pittige Torens. Meerbegaafden worden hierbij 

begeleid door de eigen leerkracht, de specialist in meerbegaafdheid en een assistent. 

De Plusmap is voor kinderen die deels losgekoppeld zijn van 

de reguliere lesstof. De tijd die vrijkomt, wordt gevuld met 

moeilijker stof, ook wel ‘verrijkingsstof’ genoemd. Ze krijgen 

niet extra werk, maar uitdagender leerstof aangeboden. 

Rekentijgers kunnen hun ei kwijt in complexe sommen. Taal-

wonders maken een werkstuk over hun lievelingsschrijver. 
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