
Protocol Plusgroep 

 

 

 De plusgroep is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 die na 

onderzoek aan de hand van het DHH de 2
e
 leerlijn volgen en 

kinderen die de 1
e
 leerlijn volgen, maar een grensgeval zijn. Ook  

kinderen die gediagnosticeerd zijn door een extern instituut, 

waarbij de rapportage voldoet aan de voorwaarden die gesteld 

zijn in ons protocol hoogbegaafdheid, zitten in de plusgroep. 

 De plusgroep komt één ochtend in de week bijeen van 9.00 tot 

12.00 uur. 

 In de plusgroep wordt projectmatig gewerkt in periodes van 

circa 7 weken. 

 Kinderen tekenen elke periode een contract, waarin staat aan 

welk project of projectonderdelen zij werken, dat zij iets daarvan 

verzorgen voor de eindpresentatie en welke leerdoelen zij 

stellen.  

 Zit een kind in de plusgroep dan blijft hij/zij in de plusgroep 

voor tenminste één periode. 

 Deelnemen aan de plusgroep is niet vrijblijvend. 

 Activiteiten die plaatsvinden in de plusgroep kunnen zijn: 

o Kringactiviteiten 

o Werken aan een project 

o Uitstapjes 

o Terugkoppeling naar de eigen groep, bijv. d.m.v. een 

presentatie 

o Het spelen van spelletjes of werken met 

constructiematerialen 

o Het leren van een vreemde taal, kunst o.i.d. 

 Het werk dat de kinderen in de plusgroep maken wordt bewaard 

in een portfolio. 

 De kinderen werken in een werkmap, waarin opdrachten worden 

gemaakt. Deze map gaat mee naar de klas en wordt elke week 

mee terug genomen naar de plusgroep. De groepsleerkracht heeft 

zo zicht op wat er in de plusgroep is gedaan en welke afspraken  

zijn gemaakt. 



 Elk jaar kan opnieuw bekeken worden of een leerling in de 

plusgroep blijft of dat hij/zij voldoende uitdaging krijgt in de 

eigen groep. Het is natuurlijk wel zo dat een kind niet zomaar 

van hoogbegaafd naar een gemiddelde leerling afzakt. In 

principe zit een hoogbegaafde leerling voor een langere periode 

in de plusgroep. 

 De plusgroep is een ondersteuning voor de groepsleerkracht en 

de leerling. Als een kind in de plusgroep plaatsneemt is hij/zij 

ook verplicht iedere bijeenkomst te komen en aan zijn/haar 

afspraken die gemaakt zijn in de plusgroep te voldoen (tenzij er 

zich bijzondere omstandigheden voordoen). Die afspraken 

schrijven de plus leerlingen iedere bijeenkomst op hun 

activiteitenblad in hun map. 

 Met de groepsleerkrachten zijn de navolgende afspraken 

gemaakt: 

o De groepsleerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk. 

Contacten met ouders lopen via de groepsleerkracht. 

o Op de ochtend als het kind in de plusgroep is worden geen 

klassikale toetsen, die het plusgroep kind ook moet maken, 

afgenomen. 

o Eventueel in te halen werk wordt opgenomen in de 

taakkaart. Voorkomen moet worden dat de plusgroep 

leerling extra moet werken. De plusgroep leerlingen 

moeten zover zijn in de leerstof dat zij dat wat in de groep 

wordt behandeld kunnen missen. 

o In de taakkaart komt ook een vast onderdeel “Werk uit de 

plusgroep”. 

o De plusgroep leerkracht informeert de groepsleerkracht 

over het functioneren van leerlingen in de plusgroep. De 

groepsleerkracht verzorgt de rapportage in het rapport. 

 

 

 

Soest, januari 2008. 


