
  
 

 

De Ploeterklas* OG ZWeM 

*De naam voor de afzonderlijke groepen wordt met medewerking van de leerlingen bepaald aan het 

begin van het schooljaar.  

➢ De Ploeterklas biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen die niet voldoende hebben aan 

compacten en verrijken in de groep. Er moet sprake zijn van handelingsverlegenheid bij de 

groepsleerkracht. 

➢ De Ploeterklas is een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. 

➢ De pedagogiek en didactiek zijn afgestemd op de leereigenschappen en kenmerken van 

(hoog)begaafde leerlingen.  

➢ Er wordt gewerkt aan onder andere de volgende doelen: leren leren, kritisch en creatief 

denken, keuzes maken en beslissingen nemen, taken plannen, evaluatie van het proces 

persoonlijke evaluatie, samenwerken en overleggen.  

➢ De leerkracht heeft een begeleidende en coachende rol voor de leerlingen in de ploeterklas. 

➢ De leerkracht van de Ploeterklas kan ingeschakeld worden om mee te denken/ te adviseren 

over passend (verrijkend) materiaal voor in de groep. 

➢ In de Ploeterklas staat (ongeveer iedere 6/7 weken) een thema centraal. Voor deze periode 

wordt er door de ploeterklasleerkracht een plan opgesteld. In het plan staan het doel, de 

activiteiten en de evaluatie. De ploeterklasleerkracht geeft feedback aan de leerlingen over 

het proces en het eindproduct. Naast een groepsevaluatie wordt er individueel met de 

leerlingen geëvalueerd. 

➢ De leerkracht van de Ploeterklas schrijft twee keer een evaluatieverslag als bijlage voor in 

het rapport. 

 
In de groep 

➢ In de klas verzorgt de leerkracht de methode-gebonden compacting en verrijking (denk aan 

Plusboek rekenen of taal, Kien of ander materiaal) en geeft hierbij instructie. 

Compacten houdt in dat overbodige onderdelen van de reguliere leerstof worden  
geschrapt, zodat er tijd vrijkomt voor werken met meer uitdagend materiaal. Verrijken is het 
aanbieden van meer uitdagend materiaal, die de reguliere methode aanvult in de breedte of 
in de diepte. De verrijkingsstof stelt de leerling beter in staat het beste uit zichzelf te halen.  
 

➢ In de klas werken de leerlingen aan hun opdrachten uit de Ploeterklas. Voor de planning en 

uitvoering hiervan zijn leerlingen zelf verantwoordelijk. De leerlingen nemen zelf initiatief 

voor het overleg met hun leerkracht hierover.  

➢ In de klas biedt de leerkracht voldoende ruimte om te werken aan de opdrachten uit de 

Ploeterklas. Begeleiding, evaluatie van het werkproces en de leerdoelen van de leerling 

worden gedaan in de Ploeterklas. 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: 
 

➢ het signaleren van de (hoog)begaafde leerlingen. Deze kenmerken worden door de 
leerkracht vastgelegd (SIDI en observatie) en besproken met de IB-er.; 

➢ het formuleren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen; 
➢ het uitvoeren van de onderwijsaanpassingen in de groep (compacten en verrijken); 
➢ het bespreekbaar maken van de eventuele handelingsverlegenheid bij de intern  

begeleider tijdens de groeps- en/of leerlingbesprekingen; 
➢ het nemen van initiatief voor een aanmelding van een leerling bij de Ploeterklas; 
➢ terugkoppeling evaluaties vanuit de Ploeterklas naar de ouders (2 keer per jaar middels 

verslag in het rapport). 
➢ het onderscheid maken van leerlingen die in een Ploeterklas thuis horen. Voor een grote 

groep begaafde leerlingen biedt een passend aanbod in de zin van compacten en verrijken 
binnen de eigen groep voldoende uitdaging. 

 
De leerling 

➢ De leerling bezit cognitieve- en persoonlijkheidskenmerken die wijzen op 
(hoog)begaafdheid.  

➢ Bij de leerling is sprake van een ontwikkelingsvoorsprong het leerjaar overstijgend. Dit is  
duidelijk te zien in een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. Relevante gebieden hiervoor  
zijn begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. 

➢ De leerling heeft behoefte aan meer uitdaging en ontwikkeling dan redelijkerwijze in de  
eigen klas geboden kan worden. Het aanbod gericht op uitdaging en ontwikkeling heeft  
voorafgaande aan de aanvraag in de eigen klas plaatsgevonden. Na de aanmelding voor  
de Ploeterklas wordt deze aanpak voortgezet.  

➢ De leerling mist gelijkgestemden/ontwikkelingsgelijken in de eigen klas. 
➢ De leerling is gemotiveerd om deel te nemen aan de Ploeterklas en is bereid om 

ploetertaken uit te voeren.  
 
Eén keer per week komen de kinderen van de Ploeterklas samen en wordt er gewerkt aan de 

volgende onderdelen: 

➢ contact met gelijkgestemden 

➢ filosoferen & debatteren 

➢ creatief denken 

➢ ontdekken van (nieuwe) talenten (Model meervoudige intelligentie)  

➢ projectmatig werken (nadruk op proces & planning, evaluatie etc.) 

➢ onderzoekend & ontdekkend leren (onderzoeksvragen, stappen onderzoekend leren) 

➢ werken aan persoonlijke leerdoelen (begeleiding en evaluatie door leerkracht Ploeterklas) 

 

  



  
 

 

Tijdsplanning dinsdag (juf Elke) 

 

Opmerking: 

➢ De groepen 1, 2 en 3 zullen door juf Ilse begeleid worden. 
➢ Na de M3 toetsen worden eventueel leerlingen van groep 3 toegevoegd aan de Ploeterklas. 
➢ Plaatsing in de Ploeterklas wordt na de cito-afnames geëvalueerd. De Ploeterklasleerkracht 

overlegd met de intern begeleider en leerkracht of een leerling wel of niet doorgaat.  
 
 
Welke leerlingen horen er in een Ploeterklas? 
 
De Ploeterklas bestaat uit (hoog)begaafde leerlingen. De kinderen die hiervoor in 
aanmerking komen, moeten voldoen aan een aantal criteria:  
 

➢ het kind valt op door creatief en inventief denken: het kind is creatief in het bedenken en 
oplossen van vraagstukken, denkt buiten de reguliere kaders en heeft een bijzonder gevoel 
voor humor. 

➢ het kind begrijpt de leerstof snel: het kind is snel van begrip, kan grote denkstappen maken 
en heeft een goed geheugen. 

➢ het kind is gemotiveerd om te leren: het kind is nieuwsgierig, stelt veel vragen en staat 
kritisch tegenover beweringen. Sommige kinderen zijn niet (meer) gemotiveerd om de 
leerstof van school te leren, maar vertonen dit gedrag wel bij onderwerpen die hun interesse 
hebben.  

➢ het kind heeft een brede interesse, een grote parate kennis en kan over veel zaken 
meepraten.  

➢ het kind haalt gedurende meerdere jaren I-scores voor de citotoetsen van rekenen en 
begrijpend lezen (bij uitzondering II-score) 

 
 
Hoe werk je met plusleerlingen in de klas? 
 
De plusleerlingen maken niet alle stof en hoeven niet bij alle instructiemomenten aan te 
sluiten (compacten en verrijken). Deze kinderen hebben dus tijd voor verrijking. De 
verrijkingsstof is op hun eigen (hogere) niveau. De leerkracht biedt minimaal één keer per 
week instructie over de verrijkingsstof. Deze leerlingen maken verdiepings- maar ook 
verbredingsstof.  
 

!! Als leerkracht moet je handelingsverlegen zijn met deze leerling !! 

Tijd Welke groep? 

8:30 – 10:00 uur Groep 4/5 

10:30 – 12:00 uur Groep 6/7 

12:45 – 14:15 uur Groep 8 



  
 

 



  
 

 



  
 

 


