Plus met LEV!
voor hoogbegaafde leerlingen
Plus met LEV!
Plus met LEV! is een bovenschoolse
plusklas voor hoogbegaafde
leerlingen van alle scholen van
Stichting Onderwijs Primair. Zo
kunnen deze leerlingen
gelijkgestemden ontmoeten,
waarbij zij begeleid worden door
gespecialiseerde leerkrachten.

Plus met LEV! richt zich op LEV:
 Leren leren
 Executieve functies
 Vorming van jezelf en jouw
eigen talenten
Contact en locaties
Algemeen
Plusmetlev@onderwijsprimair.nl

Hoogbegaafdheid

Locaties

Hoogbegaafde leerlingen hebben
andere onderwijsbehoeften dan
meerbegaafde leerlingen.
Het hogere bewustzijn van
hoogbegaafden maakt dat de
leerlingen andere reacties en
denkpatronen laten zien dan de
meeste andere kinderen. Er worden
veel verschillende definities gebruikt
voor hoogbegaafdheid. Hoge
cognitieve capaciteiten is een
algemene leidraad. Ook factoren als
creativiteit en motivatie worden
genoemd als bepalende factoren.
Ongeveer 2,5% van de mensen zou
tot deze groep behoren.

Binnen Stichting Onderwijs Primair
zijn er 16 scholen. We streven
ernaar om jaarlijks op minimaal 4
scholen in verschillende regio’s het
aanbod van Plus met LEV! te bieden.
Zo kunnen kinderen van alle
betrokken scholen aansluiten.
Krachten
o
o
o
o
o
o

Lessen voor het leven
Ontmoeten van gelijkgestemden
Deskundige begeleiding
Dekkend jaarprogramma
Kleine groepsgrootte
Breder dan verrijking en verdieping

Op basis van de aanmeldingen zal
bekeken worden hoe de verdeling
over midden- en
bovenbouwgroepen plaats kan
vinden.

Ouders worden uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek na het
aanleveren van de documenten.
Hierbij wordt een overeenkomst
voor deelname getekend. Neem
voor vragen contact met ons op.

Organisatie
Een doorlopend jaarprogramma is
vastgesteld, waarin in zes blokken
aan een specifieke uitdaging wordt
gewerkt. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen de leerlingen
dit overzicht in de vorm van een
activiteitenplanning. Daarnaast
werken de leerlingen aan een eigen
project.
Het resultaat wordt beoordeeld en
geëvalueerd met de leerlingen,
waarbij de nadruk ligt op het proces.
Ouders zijn verantwoordelijk voor
het vervoer van en naar de locatie.
Het andere dagdeel zijn de
leerlingen in hun reguliere klas.
Aanmelding verloopt in
overeenstemming met ouders via de
coördinator leerlingenzorg van de
reguliere school.
Aanmelding
De leerkracht van de reguliere klas
bespreekt met ouders de
mogelijkheid om deel te nemen aan
Plus met LEV! In overleg met de
coördinator leerlingenzorg vullen
school, ouders en leerling
verschillende documenten in.

De volgende stukken worden
aangeleverd (persoonlijk of via
Zivver/Kindkans):
- Ingevulde documenten
signalering (SidiPO) ouders,
leerling en school.
- Dossier intelligentieonderzoek (indien aanwezig)
- Eventueel aanwezige
relevante plannen in het
leerlingdossier.

