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Speciale begeleiding voor meerbegaafden
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Voor deze vragen wordt onze specialist in
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Meerbegaafden leren heel
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bijvoorbeeld de Plusgroep.

anders en beter kunt omgaan

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. Taalwonders maken een werkstuk over hun lievelingsschrijver.

Acadin is een digitale leeromgeving die gevuld is met onbegrensde activiteiten. Kinderen stellen eigen onderwerpen
samen die passen bij hun interesses, vak-, leer- en denkvoorkeuren. 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 bereiken. Ook leren ze creatieve oplossingen zoeken voor ingewikkelde 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.
Fotografie: Peter van der Lingen – Fine Art Weddings | www.petervanderlingen.nl
Ontwerp & teksten: Doriet Begemann | Tekstburo Begemann | www.tekstburobegemann.nl

