
 

Beleid voor sterk cognitieve leerlingen 
 

1. Visie 

Onze schoolvisie omschrijft dat wij zorg op maat bieden zodat ELK kind op z’n eigen 
tempo kan ontwikkelen. Cognitief sterke kinderen hebben nood aan extra uitdaging.  
We willen hen dan ook optimale kansen bieden om te groeien op zowel cognitef als 
socio-emotioneel vlak. (De Lettertuin+IKKE). 

 

2. Hoe screenen we sterk cognitieve kleuters en leerlingen? 

o Observaties in de klas. 

o Signaleringslijst 

o Gesprekken met ouders 

o Competenties (LVS) 

o Sociaal-emotionele factoren (welbevinden en betrokkenheid) 

o Rapporten 

o Werkhouding  

3. Binnenklasdifferentiatie 

 

o De leerkracht maakt een selectie van de sterke cognitieve leerlingen.  Dit gebeurt aan 

de hand van een screening, overgangsgesprek, gesprek met de zorgleerkracht. 

o Binnen de klas werken we op de lagere school met het driesporenbeleid. 

o De leerkracht bepaalt samen met de zorgleerkracht wie er verrijking krijgt. 

o De leerlingen kunnen een verkorte klassikale instructie krijgen. 

o Compacten (de basisoefeningen worden beperkt) en verrijken. Deze 

verrijkingsoefeningen krijgen een verplichtend karakter. Dit wordt opgevolgd en 

gecontroleerd door de klasleerkracht. 

4. Buitenklasmoment met zorgleerkracht 

o Sommige leerlingen  hebben nog méér uitdaging nodig en krijgen een krakbundel.  Dit 

is een bundel met complexe uitdagende oefeningen.  De leerlingen hebben wekelijks 

een overlegmoment met de zorgleerkracht.  Deze bundel wordt opgevolgd en 

gecontroleerd door de zorgleerkracht. Het maken van de oefeningen gebeurt in de 

klas.   



o De leerlingen krijgen twee keer per jaar een evaluatie aan de hand van een 

rapporttekst. 

5. Boomhutklas  

5.1 Principes en doelstellingen 

1. Uitdagingen bieden: deze doelgroep heeft vaak andere interesses dan hun 
klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid blijven prikkelen door een aanbod te 
creeëren waar we inspelen op hun behoeftes.  Binnen ons aanbod in te spelen op hun 
behoeftes. Er is veel oog voor eigen initiatief en inbreng. 
 

2. Leren leren: Een studiehouding bijbrengen: Het is voor deze leerlingen niet altijd 
evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Het leren 
gebeurt vaak ‘vanzelf’ en kost weinig of zelfs geen inspanning. Deze kinderen leren 
niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere 
manier.  We willen leerlingen een goede leer- en werkhouding bieden door hen 
opdrachten van een moeilijker niveau aan te bieden. Op die manier leren ze dat 
fouten maken mag en stimuleren we hun doorzettingsvermogen. 

 
3.  Leren omgaan met moeilijke opdrachten/falen: Het is belangrijk dat deze doelgroep 

zich leert  inspannen en leert omgaan met het maken van fouten, met falen. Dit doen 
we door uitdagende oefeningen aan te bieden en het doorzettingsvermogen te 
stimuleren. 
 

4. We streven ernaar onze boomhutleerlingen in contact te laten komen met 
gelijkgestemde leeftijdsgenoten. zodat hun sociaal-emotioneel welbevinden verhoogd 
wordt. 

 

5.2 Voorwaarden boomhutklas 

Er is steeds een overleg met de directie, klasleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator.   

Voorwaarden om aan te sluiten: 

o Er is een leersprong van van minstens één jaar (bepalen via LVS-toets) 

- Nood aan minimale instructie 

- Een goed werkhouding 

- Kan zelfstandig werken. 

o Indien de leerkracht merkt dat compacten en verrijking onvoldoende uitdagend is. 

o Leerlingen waarvan we over een verslag beschikken van erkende instanties en waaruit 

blijkt dat het om een hoogbegaafde leerling gaat. 

o Bij een vermoeden van onderpresteren is er steeds een overleg met het CLB en is er 

eventueel verder onderzoek aangewezen. 

5.3 Praktisch 



 

o Tweewekelijks komen de snellerende leerlingen samen. 

o Er wordt in de breedte gewerkt.  Projectwerk, filosoferen, werken met multimedia, 

denkspelen. 

o Tijdens de boomhutmomenten kunnen de leerlingen heel wat vaardigheden 

oefenen.   

o We werken aan leren leren, leren denken en leren leven. 

o Evaluatie: twee keer per jaar krijgen de leerlingen samen met het gewone rapport 

een ‘boomhutrapport’.   

o Elk jaar wordt bekeken of een deelname aan de boomhutklas nog steeds nuttig is. 

6. Versnellen 

 Voorwaarden tot versnelling: 
o Observaties in de klas 
o Gesprekken met ouders 

o Doortoetsen: 

 LVS Wiskunde/spelling van 1 schooljaar hoger 

 CITO begrijpend lezen van 1 schooljaar hoger 
o Invullen van de versnellingswenselijkheidslijst 
o Indien wenselijk, onderzoek naar hoogbegaafdheid (IQ-onderzoek + cognitieve 

vaardigheden) 
o  Overleg met ouders, leerkrachten in kwestie en het zorgteam (directie, 

zorgcoördinator, CLB) 
o Consensus bij álle partijen 
o Bij een versnelling zal er ook worden ingezet op het socio-emotioneel welzijn. 

 

 


