Procedure voor de selectie van de kinderen voor de Plusklas Breinstein

Schoolbreed kunnen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong deelnemen aan de Plusklas
Breinstein. Dit geldt voor kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8.
Om tot een goede selectie te kunnen komen werken we met het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid van E. van Gerven en S. Drent.
Aan de hand van een stappenplan willen we u inzicht geven hoe de selectie van de kinderen, om
deel te kunnen nemen aan Breinstein, verloopt.
- STAP 1:
Er wordt een Quickscan afgenomen. Dit is een algemene vragenlijst voor de hele groep, die door de
leerkracht wordt ingevuld.
Door de Quickscan in te vullen krijgt de leerkracht snel een overzicht van welke leerlingen in zijn/haar
groep mogelijk (hoog)begaafd zijn.
- STAP 2:
Vanuit de Quickscan wordt een advies gegeven, er zijn 3 mogelijkheden:
a. Geen aanleiding voor verder onderzoek, op dit moment zijn er geen aanwijzingen /signalen
van (hoog) begaafdheid waar te nemen.
b. Ga verder naar “Signalering”, dan zijn er signalen van begaafdheid.
c. Ga verder naar “Diagnostiek”, dan zijn er duidelijke signalen van begaafdheid
De uitslag van de Quickscan wordt door de leerkracht en de Intern Begeleider besproken. Hierna
wordt besloten welke leerlingen verder gaan met het protocol.
- STAP 3: Signalering
Vanuit de signalering wordt een digitale leerkrachtvragenlijst en een digitale oudervragenlijst
ingevuld.
Vervolgens worden de CITO toetsgegevens ingevoerd.
Hieruit volgt een advies: Er zijn onvoldoende signalen van (hoog) Begaafdheid) of doorgaan naar de
fase van Diagnostiek.
- STAP 4: Diagnostiek
Vanuit de Signalering worden kinderen geselecteerd voor verder onderzoek, dit is de fase van de
diagnostiek. In deze fase vullen ouders, leerkrachten en de kinderen een uitgebreide vragenlijst in.
Hiernaast worden de toetsgegevens, op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen,
bekeken en wordt bepaald hoe groot de voorsprong per vakgebied is.
Opmerking: Het kan zijn dat kinderen direct doorgaan naar deze fase van Diagnostiek omdat vanuit
de Quickscan al duidelijke signalen zichtbaar zijn van hoogbegaafdheid.
- STAP 5:
Vanuit het protocol wordt een advies gegeven welke kinderen (hoog) begaafd zijn. Deze kinderen
hebben extra uitdaging nodig binnen de klassensituatie en binnen de Plusklas Breinstein.
- STAP 6:
Aan de ouders en kinderen wordt gecommuniceerd welke kinderen kunnen deelnemen aan
Breinstein.

