ZON-onderwijs
Onderwijsplan 2020-2024

Het ZON-onderwijs is een plaats waar een onderpresterend, begaafd, hoogbegaafd en/of
zeer hoogbegaafd kind zijn weg mag vinden. Zodat het tot volle bloei kan komen en zijn
vleugels leert uitslaan. Zodat ze intens mogen leren en genieten van het leven en van
zichzelf.

Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan dat ten grondslag ligt aan het ZON-onderwijs. Dit schoolplan
voldoet aan de nieuwe eisen die gesteld zijn vanuit de onderwijsinspectie. Het geeft sturing
aan het ZON-onderwijs en het planmatig werken aan goed onderwijs binnen een continu
blijvend lerende organisatie.
Aan de hand van het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren-)beleid met betrekking
tot de kwaliteit van het onderwijs en de zorg binnen de ZON-groepen. Het schoolplan is de
leidraad voor ons onderwijs de komende vier jaar, daarom hebben wij gekozen voor een
uitgebreide uitwerking van ons schoolplan met daarin veel theoretische onderbouwing
verweven. Indien nodig kan het schoolplan tussentijds in samenwerking met het team
bijgesteld worden. Het ZON-onderwijs op de Oranje Nassauschool is er specifiek voor
onderpresterende (hoog)begaafde, hoogbegaafde en zeer hoogbegaafde kinderen die niet
tot hun recht komen binnen het regulier onderwijs. Leeropbrengsten zijn niet alleen
afhankelijk van de onderwijskundige kwaliteit en het zorgaanbod, maar ook van de mate
waarin een kind al een ‘school’ trauma heeft opgelopen. Wij kiezen ervoor om voor deze
kinderen specifieke groepen te organiseren omdat wetenschappelijke studies aangeven dat
wanneer hoogbegaafde kinderen in een homogene klas zitten, ze in het algemeen een
positiever zelfbeeld hebben. Binnen een reguliere setting kan het zijn dat hoogbegaafde
kinderen hun hoogbegaafdheid ontkennen om bij de groep te horen. Hierdoor kunnen zij
gaan onderpresteren en/of emotioneel volledig vastlopen.1.
Esther Jeras is verantwoordelijk voor de vormgeving van onderwijs en zorg binnen de
groepen. Zij bespreekt de voortgang van de uitvoering van dit schoolplan minstens tweemaal
per schooljaar met Micha van Tulden, directeur van de Oranje Nassauschool. Hij is samen
met het bestuur van de Oranjescholen eindverantwoordelijk.
We zijn onderdeel van een reguliere school met onze eigen werkwijze. Met dit schoolplan
willen wij voldoen aan de normen die aan een schoolplan voor bekostigd onderwijs worden
gesteld.
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https://www.rug.nl/research/portal/files/10406330/Hoogbegaafdheid.pdf
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1. Onderwijskundig beleid
1.1 Schoolprofiel
Het ZON-onderwijs wordt vormgegeven in de ZON-groepen van de Oranje Nassauschool in
Dordrecht. De school maakt onderdeel uit van de Oranje Scholen. Door de ZON-groepen op
te nemen binnen de organisatie wordt een extra aanbod voor (hoog)begaafde kinderen, die
niet tot hun recht komen binnen het regulier onderwijs, gerealiseerd. Binnen het ZONonderwijs staan zowel de psychosociale als de cognitieve ontwikkeling centraal. Daarom
werken wij met een leer-en zorgcoach voor de groep. Het ZON-onderwijs is gebaseerd op de
ZON-aanpak die ontwikkeld is in 2018 door Ingeborg de Keizer en Esther Jeras. Dit concept
staat in de belangstelling van de landelijke politiek voor een pilotbudget. Minister Slob geeft
aan dat de ZON-aanpak op iedere school vormgegeven mag worden. Meer informatie over
de aanvraag en het proces richting de Tweede Kamer is te vinden op www.zon-aanpak.nu.
De ZON-groepen hebben een regionale functie. De leerlingen komen uit de Drechtsteden,
een enkele leerling komt van verder. Wij zijn gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid,
(hoog)sensitiviteit en onderpresteren. Voor de leerlingen die instromen volstaat het regulier
onderwijs niet. Dit kan komen door onderpresteren, een niet passend aanbod op de huidige
school, de overexcitabilities, twice exceptional zijn en/of uitzonderlijk hoogbegaafd. De ZONgroepen komen tegemoet aan een onderwijsaanbod dat nog niet aangeboden wordt in de
regio Drechtsteden.
Binnen het ZON-onderwijs sluiten we aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontwikkeling
van een kind en werken we klassendoorbroken. Aan de hand van het werken met leerlijnen
zorgen we ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen volgen.
De ZON-groepen onderscheiden zich door:
• De start bij de kleutergroepen;
• Een intakeprocedure waarbij de IQ -grens van ondergeschikt belang is, maar waarbij
we kijken naar het cognitieve- en het ZIJNSluik2;
• Inzet van remediërend leren gericht op de cognitieve functies en het versterken van
de executieve functies3;
• Gepersonaliseerd leren afgestemd op de leer-en onderwijsbehoeften van een kind;
• Extra begeleiding en ondersteuning gericht op de overexcitabilities4;
• De ZON-aanpak die een richtlijn geeft waardoor Passend Onderwijs juist ook voor
deze kinderen beter haalbaar is. Waardoor emotionele schade en onderpresteren
voorkomen kunnen worden.

2
3

4

https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/kieboom
https://ontdekautisme.nl/wp-content/uploads/2017/10/Deficiënte-cognitieve-functies-in-relatie-tot-de-executieve-functies.pdf
https://www.mixed-media.info/hoogbegaafd/index.html
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1.2 Visie op onderwijs en zorg
1.2.1 Visie op onderwijs en zorg
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Zo ook de kinderen waarvoor het regulier
onderwijs niet volstaat. Een hoogbegaafd kind is een snelle en slimme denker, kan complexe
zaken aan, is autonoom, nieuwsgierig en gedreven, leeft sensitief, emotioneel en intens. Het
hoogbegaafde kind schept plezier in creëren. Toch worden deze kinderen vaak nog
onvoldoende (h)erkent waardoor zij deze eigenschappen langzaam gaan verliezen. De
praktijk laat zien dat ze een schooltrauma oplopen waardoor veel kinderen niet meer
leerbaar zijn, dan eerst behandeling nodig hebben. Wij willen voor dat stadium ingrijpen.
Met name bij de kleuters, zodat vroegsignalering geborgd is. Daarom zijn wij juist voor deze
kinderen een omgeving waarbij het onderwijs afgestemd is op hun specifieke leer-en
denkbehoeften. Waar we aansluiten bij de individuele behoeften van een kind en we streven
naar het voorkomen van uitval door al bij het jonge kind te starten. We kijken naar het
totaalbeeld van een kind en nemen het IQ alleen niet als richtlijn. Omdat we weten dat een
kind op een test kan onderpresteren, een slechte dag kan hebben of vanuit faalangst kan
blokkeren. We sluiten hierbij aan op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij streven
ernaar dat de omgeving van het ZON-onderwijs een veilige plaats is waar ieder kind zich
optimaal kan ontwikkelen. Waar de autonomie van het kind versterkt wordt, waar het echt
gezien en (h)erkend wordt in zijn totaliteit. Waar ouders gehoord worden, we samen kijken
en overleggen naar wat een kind nodig heeft. Omdat de cognitieve en psychosociale
ontwikkeling niet los staan van elkaar en een hoogbegaafd kind een sensitief en emotioneel
mens, intens levend is, werken wij met het aanbieden van zowel onderwijs als zorg binnen
onze groepen. We zijn en blijven een lerende organisatie waar we leren van en met elkaar.
1.2.2 Sociale- en emotionele veiligheid begint bij onszelf
Onze houding, hoe wij in het leven staan heeft invloed op onze kinderen. Zij spiegelen met
hun spiegelneuronen hoe wij met elkaar omgaan. Zij zien en horen veel meer dan dat wij
soms doorhebben. Door hun gevoeligheid voelen zij sfeer en emoties aan, zij kunnen deze
overnemen en denken dat zij zich zo voelen. Daarom begint sociale- en emotionele
veiligheid bij ons als team zijnde. Hoe wij praten met elkaar, omgaan met de ouders,
kinderen in de klas en externen die onze school betreden. De kinderen hebben (zeer) hoge
normen en waarden, zijn zeer (zeer) hooggevoelig en hebben behoefte aan echtheid.
Sociaal-emotionele veiligheid is essentieel voor onszelf en het welbevinden van de kinderen.
Om een moreel hoogstaande veilige organisatie te zijn richten wij ons dan ook op het
vormgeven van vier pijlers; The Four Absolutes.
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1.2.3 The Four Absolutes als pijlers voor een veilig pedagogisch en didactisch klimaat
De pijlers: Honesty, Unselfishness, Purity en Love,
willen we de basis laten zijn van ons handelen. Zij
vormen de principes waaraan wij ons dagelijks
handelen toetsen. Wanneer we in deze principes
groeien, en deze als richtlijn nemen, kunnen wij ons
ontwikkelen als een moreel hoogstaande organisatie
waar hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen sociale
vaardigheden kunnen leren passend bij hun manier van
ZIJN. The Four Absolutes zijn oorspronkelijk
omschreven in 1904 door Robert Speer, later vormde
deze pijlers een belangrijk onderdeel van de door Frank
Buchman ontwikkelde beweging: The Oxford Group,
die zijn naam kreeg vanwege een groot aantal actief
betrokken studenten aan de Britse universiteit van Oxford. Door een reeks persoonlijke
ervaringen raakte Buchman overtuigd van het belang van innerlijke verandering als
voorwaarde voor vernieuwing in de wereld. The Oxford Group dient als voorbeeld van hoe
een organisatie standhoudt in een complexe wereld waar economische malaise, politieke
spanningen tussen wereldmachten (de tweede wereldoorlog) en dictators in opkomst aan
de orde was. Deze morele standaards hebben tot op de dag van vandaag veel mensen
geïnspireerd van over de hele wereld binnen politiek en samenleving.5 The Oxford Group
staat vandaag de dag bekend als Initiatives of Changes. Zij beogen bij te dragen aan vrede,
sociale cohesie, ethisch leiderschap, een rechtvaardige economie en een duurzame wereld.
Naast lopende programma’s spelen zij in op wat er in de samenleving gebeurt. Deze actuele
ontwikkelingen/speerpunten nemen wij mee in ons onderwijs gericht op burgerschap. 6 The
Four Absolutes en de speerpunten van Iniatives of Changes passen goed bij de theorie van
positieve desintegratie van Dabrowski7. Het aanbieden van leermomenten en
opvoedondersteuning op dit gebied behoort dan ook bij ons aanbod.

Be the change you wish to see in this world!
Mahatma Ghandi

5

https://www.iofc.nl
https://www.youtube.com/watch?v=f7QB5yu6ea4&feature=emb_title
7
http://www.positievedesintegratie.nl/node/4
6
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1.3 Ambities, ontwikkelgebieden en kwaliteitszorg
1.3.1 Deskundige begeleiding zowel cognitief als psychosociaal
De komende vier jaar staat professionalisering op het gebied van wat (hoog)begaafde
kinderen zowel cognitief als psychosociaal nodig hebben hoog op de agenda. Ieder teamlid
wordt getraind in de principes van de ZON-aanpak, zodat er een synarchie ontstaat tussen
onderwijs en zorg op school. Zodat schotten verdwijnen en we loskomen van bestaande
systemen en denkbeelden die niet gegrond zijn op de kennis en onderzoeken van nu. We out
of te box leren en blijven denken en buiten de kaders durven wandelen in het belang van
onze kinderen. We een omgeving creëren waar het kind en het gezin in zijn totaliteit
gecoacht kan worden. We gebruiken de profielbeschrijvingen (zie hoofdstuk 3) als richtlijn
voor wat ieder teamlid binnen vier jaar als kennis tot zich dient te nemen.
1.3.2 Gespecialiseerd onderwijs ook voor de 140+ hoogbegaafden
De komende twee jaar willen wij ons verder specialiseren in het aanbod voor de 140+
kinderen. Omdat differentiatie binnen het onderwijs aan hoogbegaafden essentieel is. Deze
kinderen vragen om versnellen, een individuele aanpak, zijn nog intenser en dienen dan ook
vanuit grote zorgvuldigheid gecoacht te worden. Er zijn minder materialen gericht op deze
kinderen. We verzamelen onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten vanuit de praktijk,
zodat het aanbod in brede zin vergroot kan worden.
1.3.3 Het vormgeven van een voorziening voor twice-exceptionals
De praktijk heeft uitgewezen dat de vormgeving van het ZON-onderwijs nog niet voor alle
kinderen toereikend is. (Hoog)begaafde kinderen die behoefte hebben aan veel structuur,
een specifieke gedragsmatige aanpak en een kleine klas van maximaal 8 kinderen kunnen
nog onvoldoende begeleid worden, uitbreiding op dit gebied binnen de ZON-groepen is een
mooi streven, zodat er ook voor deze kinderen passend onderwijs vormgegeven kan
worden. Het komende schooljaar gebruiken wij om hier een visie op te ontwikkelen. Aan de
hand van deze visie zullen verdere stappen geformuleerd worden.
1.3.4 Een pilotbudget vanuit de politiek
De ZON-aanpak is aangeboden aan Minister Slob. Tijdens het debat Onderwijs en Zorg in
2019 werd door 5 politieke partijen opgemerkt dat het gewaardeerd wordt dat minister Slob
de aanpak goedkeurt, maar dat een pilotbudget essentieel is om dit te kunnen bekostigen.
Wij blijven de ZON-aanpak bij de politiek onder de aandacht brengen, zodat we deze
bekostiging kunnen krijgen vanuit de overheid. Daar waar de financiële stroom hoort te
lopen, waar de beslissing genomen moet worden om de schotten tussen onderwijs en zorg
weg te nemen. Om op die manier de gelden weer terug naar de scholen te brengen en
onderwijs aan (hoog)begaafden dusdanig bekostigd te krijgen dat fondsenwerving, donaties
en sponsoring niet meer nodig zijn.
1.3.5 De ZON-groepen als leerschool voor gedifferentieerd HB-onderwijs
Wanneer de ZON-groepen opgestart zijn en we als lerende organisatie stabiel functioneren
willen we ons aanbieden als leerschool voor gedifferentieerd HB-onderwijs. Dit houdt in dat
stagaires vanuit de Pabo of Social Work bij ons stage kunnen lopen en collega’s vanuit de
Regio Dordt vanuit de dagelijkse praktijk van de ZON-groepen getraind kunnen worden in
het kunnen vormgeven van gedifferentieerd HB-onderwijs.
ZON-Onderwijs
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1.3.6 Behalen van het keurmerk begaafdheidsprofielschool
Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en scherp te blijven op ons functioneren
willen we graag het keurmerk begaafdheidsprofielschool halen. Onze doelgroep en
werkwijze past binnen het profiel. Begaafdheidsprofielscholen richten zich met nadruk op
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De doelgroep van de scholen bestaat uit de
excellerende begaafde kinderen en begaafde kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte(n). Het onderwijs richt zich op het gehele kind. In de analyse van de
schoolpraktijk wordt dan ook gekeken naar de cognitieve, creatieve, sociale en mentale
groei van de kinderen. Om te voldoen aan de criteria zullen we de zelfbeoordelingslijst als
richtlijn nemen voor het komend schooljaar. 8

1.3.7 Kwaliteitszorg vierjarenplan

2021 2022
1.3.1 Deskundige begeleiding zowel cognitief als psychosociaal
Synarchie tussen onderwijs en zorg
Beheersen profielbeschrijving teamleden
1.3.2 Gepersonaliseerd onderwijs ook voor 140+kinderen
Signalering
Start en aanpassing onderwijsprogramma
Verdieping en verbreding kennis en vormgeving door
team
Onderzoeksresultaten toepassen in de dagelijkse praktijk
Signalering, beleid, uitvoering onderwijs voor 140+
leerlingen

x
x
x
x
x

1.3.3 Een pilotbudget vanuit de politiek

x

2024

x
x

x
x

x
x
x

1.3.4 De ZON-groepen als leerschool voor gedifferentieerd
onderwijs
Collega’s Drechtsteden
Stage Pabo, Social Work
1.3.5 Behalen van het keurmerk begaafdheidsprofielschool
Zelfbeoordelingslijst doornemen
Lid worden van de stichting, actief inzetten
Keurmerk begaafdheidsprofielschool aanvragen

x
x
x
x

2023

x
x

X
x

x

x
x

x
x
x

1.3.8 Het meten en evalueren van de doelen en kwaliteit
We werken planmatig aan ons onderwijs, hierbij volgen wij onze kwaliteitscyclus.
In grote lijnen richten we onze kwaliteitscyclus als volgt in:
• Iedere vier jaar schrijven wij een schoolplan, waarin wij onze beleidsvoornemens voor
de komende vier jaar weergeven. Op grond daarvan stellen wij een jaarplan op. Dit
voeren wij uit gedurende het schooljaar en evalueren wij ieder half jaar.
• Aan de hand van ontwikkelgesprekken met het gehele team, en individueel, worden
de school en persoonlijke doelen vanuit het jaarplan/vierjarenplan geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.
• De ZON-coördinator maakt aan het eind van ieder schooljaar een trendanalyse vanuit
ParnasSys. Resultaten en grafieken worden als richtlijn genomen voor het formuleren
8

http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/wp-content/uploads/2016-Checklist-BPS-PO.pdf
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•
•

•

•

•

van ontwikkeldoelen voor het schooljaar daarop. Het ZON-team formuleert deze
ontwikkeldoelen.
Dit verwoorden wij in een kwaliteitsnotitie. We stellen tevens onze plannen bij, indien
noodzakelijk.
Het ZON-team volgt de ontwikkelingen op leerling-, groeps- en schoolniveau aan de
hand van observaties, kind- en oudergesprekken en het leerlingvolgsysteem
ParnasSys.
De ZON-coördinator legt verantwoording af aan de directie van de school, de directie
van de school legt aan het bestuur verantwoording af over de behaalde resultaten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen de
behaalde resultaten en legt hier verantwoording over af aan de stakeholders en de
inspectie van het onderwijs.
We laten de kwaliteit van onze ZON-groepen cyclisch eens in de twee jaar beoordelen
op sociale veiligheid door ouders en coaches. Voor leerlingen is dit jaarlijks. Op andere
onderdelen eens in de vier jaar.
De directie van de school rapporteert aan belanghebbenden (ouders, inspectie,
bestuur en publiek).

1.3.9 Het bewaken van een ononderbroken ontwikkelingsproces
Door te werken met kind-zorgplannen die iedere 10 weken geëvalueerd worden met de
kinderen en hun ouders bewaken we een ononderbroken ontwikkelproces voor ieder kind.
De leerlingen volgen leerlijnen, maken vooraf aan een blok een bloktoets en maken de Cito’s
volgens de jaarkalender van de Oranje Nassauschool. Aan de hand hiervan passen we het
onderwijs aan, aan de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen. Indien nodig
versnellen de kinderen waardoor ook de excellente en kinderen met 140+ een
ononderbroken leerproces kunnen volgen.

1.4 Doelgroep
1.4.1 Doelgroep en kindkenmerken
(Hoog)begaafde kinderen zijn over het algemeen gevoeliger. Prikkels komen harder binnen en
de wereld wordt vaak vele malen intenser ervaren. Denk hierbij onder andere aan:
veranderingen, gevoelens van anderen aanvoelen, diepgaande filosofische gedachten. Het
kan deze kinderen zo hard raken dat ze er onzeker van worden en het gevoel hebben dat
anderen hen niet begrijpen. Ook al proberen ze zich aan te passen, ze voelen zich nog steeds
anders/misplaatst. Het is daarom van groot belang dat ze hierin (h)erkend worden. Psychoeducatie is hierbij van groot belang.
Wij observeren aan de hand van de volgende karakteristieken die hoogbegaafdheid goed
samenvatten:
• De intensiteit;
• Hooggevoeligheid;
• Asynchrone ontwikkeling;
• Intellectueel vermogen;
• Creatief denken;
• Leiderschapsvaardigheden;
• Visuele of uitvoerende kunsten.
ZON-Onderwijs
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Kennis over specifieke type (hoog)begaafde kinderen is dan ook essentieel. Hieronder een
korte opsomming over de verschillende typen en de invloed die dit kan hebben op de leeren werkhouding van het kind. Ieder kind wordt benaderd op een manier die helpend is en
groei stimuleert. Dit betekent dat een aanpak per kind kan verschillen. Aan de hand van
observaties bekijken leer-en zorgcoaches welk profiel aansluit bij een kind. Handelingsgerichte adviezen worden genoteerd in het pedagogisch- en didactisch groepsplan. 9 10

Figuur: Hoogbegaafdheidsprofielen van Betts en Neihart Bron: SLO.
9

https://talentstimuleren.nl/?file=3653&m=1432965047&action=file.download

10

https://talentstimuleren.nl/?file=2867&m=1525868108&action=file.download
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1.5 Onderwijsaanpak
1.5.1 Onderwijs specifiek voor onderpresteerders, HB en HB+ kinderen
Ons onderwijs is specifiek ingericht naar aanleiding van de laatste wetenschappelijke
inzichten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen. Dit is
te zien aan de rijke leeromgeving waarbij rekening gehouden is met de natuurlijke
nieuwsgierigheid, autonomie en hooggevoeligheid van de kinderen. We letten hierbij op
voldoende structuur, dichte kasten, voldoende prikkeling door uitdagende materialen,
kleurgebruik en een opgeruimd lokaal.
De materialen zijn divers:
- Verschillende leerplekken/ statafels/ fietsstoel/ trampoline
- Verschillende methodes
- Spellen
- Leermaterialen in brede zin
- Techniek en bouwmaterialen
- Reken- en wiskundematerialen.
- Scheikunde- biologie materialen.
Wij zijn deskundig op het gebied van het (h)erkennen van onderpresteren. Voor deze
kinderen richten wij ons binnen het onderwijs en de coaching op het (weer) tot leren kunnen
komen, het opbouwen van zelfvertrouwen, bevorderen van de intrinsieke
motivatie en het kunnen hanteren van een groeimindset. Onderpresteerders
komen zeker in aanmerking voor het onderwijs binnen de ZON-groepen. Zij
komen binnen de huidige setting vaak niet tot hun recht of in aanmerking voor
verrijkingsprogramma’s. Het werken met leerlijnen komt tegemoet aan de
behoefte van individueel onderwijs en versnellen van HB+ kinderen. We zijn ons
ervan bewust dat zeer hoogbegaafde kinderen vaak een asynchrone
ontwikkeling hebben. Binnen ons onderwijs houden we hier rekening mee.
Eigen werkplek
De praktijk heeft laten zien dat de kinderen naast de groepstafel ook graag een eigen
werkplaats hebben met eigen spullen. In het lokaal staan dan ook eigen werkplekken met
laatjes en een groepstafel. De groepstafel heeft een verbindende functie waar het leren
luisteren naar elkaar, samenwerken en overleggen goed geoefend kunnen worden. De
volgende groepsactiviteiten vinden plaats aan de groepstafel: kringgesprekken,
groepsvorming, het aanbieden van instructies voor de hele groep of subgroepen en het
spelen van spellen.
Portfolio
Ieder kind heeft een eigen portfolio. Hierin zit informatie, planningen en leerstof die
belangrijk is voor het werkproces van het kind. Onderwerpen die aan de orde komen: Dit
ben ik, mijn leer- en zorgplan, planning, reflecties, taal, spelling, Engels, rekenen,
geschiedenis, aardrijkskunde, mindset en een tabblad leren leren.
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Ontprikkelen/er even uit gaan
Bij binnenkomst (soms ook later op de dag door overprikkeling bijvoorbeeld) is het soms al
duidelijk dat een kind die dag niet kan werken aan zijn of haar planning. Dit kan komen door
thuissituaties, teveel prikkels, te vol hoofd etc. Op zo’n moment gaat de leer- of zorgcoach
met het kind in gesprek om te achterhalen wat er speelt en wat hij of zij nodig heeft om tot
rust te komen. Dit kan in de praktijk betekenen dat er op die dag een aangepast persoonlijk
plan wordt gemaakt waarbij we bijvoorbeeld naar buiten gaan om te wandelen met het kind.
Tijdens de wandeling zie je vaak het kind tot rust komen en ontstaat er ruimte voor een
gesprek. Rust keert terug en het kind kan vaak alsnog aan het werk van de planning.
1.5.2 Gericht op specifieke leer-en denkstijlen van (hoog)begaafden
Wanneer we gepersonaliseerd onderwijs goed willen vormgeven moeten we tevens
rekening houden met de specifieke leer- en denkstrategieën van (hoog)begaafde kinderen.
Wanneer we het hebben over leerstrategieën kijken we naar hoe een kind het leren
aanpakt. De algemene (leer)strategieën, die ook belangrijk zijn, slaan (hoog)begaafde
kinderen vaak over omdat ze anders, vaak sneller, of dieper denken. We zien dit
bijvoorbeeld bij bepaalde rekenstrategieën en de moeite met het automatiseren van de
tafels. Daarnaast is er onderzoek bekend dat aangeeft dat het brein van hoogbegaafde
kinderen pas rond 11 jaar goed kan automatiseren 11. Door het overslaan van strategieën
komen zij vaak op latere leeftijd in de problemen op school. In het leer-en zorgplan staan
dan ook de cognitieve bouwstenen en executieve functies beschreven die essentieel zijn om
goede leerstrategieën toe te kunnen passen.
Hoogbegaafde kinderen kenmerken zich ook door specifieke leerstrategieën die ontstaan
omdat hun denkwijze, hun brein, anders werkt. Wanneer we hier in ons onderwijs rekening
mee houden kan een (hoog)begaafd kind beter tot zijn recht komen en wordt het brein
gestimuleerd om een manier die bij het kind past waardoor het uitgedaagd wordt om te
blijven leren of weer tot leren te komen12. We houden bij de vormgeving van ons
gepersonaliseerd leren, onderzoekend en ontwerpend leren, verdieping, verbreding en
verrijking dan ook rekening met:
• Deep level thinking en learning
Het gaat hier om de diepere laag/verbanden die gekoppeld worden aan kernbegrippen. We
houden bij ons onderwijs rekening met de behoefte aan open, verdiepende vragen die de
motivatie tot het willen weten bij de kinderen versterkt. De kinderen willen graag de diepte
ingaan.
• Top down thinking and learning
Het gaat hier om het overzicht dat belangrijk is. De kinderen hebben behoefte aan het
‘waarom’ om van daaruit zelf na te kunnen denken over het ‘hoe’. We gaan hierbij uit van
het totaal plaatje, waarna we ons gaan specialiseren op de kleinere stapjes. Bij ieder vak
geven we het doel van de activiteit aan. We zorgen ervoor dat de kinderen zelf veel
verbanden moeten zien en herkennen.

11
12

https://www.ieku.nl/mijn-hoogbegaafde-kind-automatiseert-niet/ en Shaw, 2006
Sonja Morbé, Wijssein
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•

Caring thinking
Bij caring thinking gaat het om het denken vanuit het hart en de persoonlijkheid van het
kind. De kinderen hebben behoefte aan persoonlijke, maatschappelijke en levenswaarden.
Zij kenmerken zich door moreel hoge waarden en het zorgzaam zijn naar de ander toe. De
kinderen zijn gevoelig voor onrecht, hier houden we rekening mee bij de instructies en
beelden die we laten zien in de klas (zie ook the Four Absolutes hfd 1.3.2).
• Lateral thinking
Bij lateral thinking zien we de creativiteit van de kinderen naar voren komen. De kinderen
denken sneller, zien sneller verbanden. Hierdoor kunnen ze creatief met de stof aan de slag.
Ze houden meer ruimte over voor complexere en hogere denkvaardigheden. De kinderen
mogen zo creatief denken als zij willen, door bijvoorbeeld na te denken over andere
oplossingen, het onderwerp in een ander daglicht plaatsen. We geven hierbij volop ruimte
aan de creativiteit van het kind.
•

Visual thinking and learning
Bij visual thinking and learning zien we dat de kinderen behoefte hebben aan verbeelding,
het voor je kunnen zien. Hier komt ook het belang van structuur, overzicht, schema’s naar
voren. Totaaloverzichten van bijvoorbeeld stappenplannen spelling, overzicht rekenen enz.
Ook het bewegend leren is essentieel voor kinderen die meer behoefte hebben aan visual
thinking and learning.
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1.5.3 Gepersonaliseerd onderwijs
Gepersonaliseerd onderwijs houdt in dat ieder kind de gelegenheid krijgt om zijn eigen
leerroute uit te stippelen. Hierbij houden we rekening met het behalen van de kerndoelen
voor de basisvakken.
Met gepersonaliseerd onderwijs hebben wij voor ogen dat het kind:
o Autonomie ervaart;
o Intrinsiek gemotiveerd wordt om te willen leren (self determed learning13);
o Overzicht krijgt;
o Top down kan werken 14;
o Zijn eigen leer-en denkstrategieën kan en mag toepassen;
o In zijn eigen tempo door kan werken, ‘versnellen’ is dus aansluiten bij de natuurlijke
ontwikkeling van het kind;
o Ruimte ervaart voor zijn eigenheid en talenten.
Gepersonaliseerd onderwijs kan zowel vormgegeven worden door de leer- als door de
zorgcoach. Beide zijn gelijkwaardig aan elkaar en dragen zorg voor het totale aanbod aan de
kinderen. Omdat alle verplichte vakken aan bod komen bij het gepersonaliseerd onderwijs
zal een groot deel vormgegeven worden door de leercoach. Bij deze vakken coacht de
zorgcoach de kinderen bij: het toepassen van leerstrategieën, omgaan met perfectionisme,
faalangst, kunnen hanteren van een groeimindset 15, scaffolding 16 en individuele
zorgvragen. Groepsactiviteiten gericht op groepsvorming, gedrag, executieve functies en/of
overexcitabilities 17 worden vormgegeven door zowel de leer- als de zorgcoach, zij verdelen
onderling de activiteiten passend bij de kwaliteiten die de coaches hebben. We zetten de
sterke kanten van elkaar hierbij in.

13

Blaschke, Lisa Marie, Carl von Ossietzky University of Oldenburg , Self-determined learning designed for heutagogic learning
environment; Wehmeyer, Michael and Zhao, Yong, Teaching Students to Become Self-Determined Learners
14 https://wij-leren.nl/leerdoelen-onderwijs-opvoeding.php
15 https://platformmindset.nl/mindset/ gebaseerd op het onderzoekswerk van Carol Dweck
16 https://www.vernieuwenderwijs.nl/5-strategieen-om-te-werken-aan-scaffolding/ gebaseerd op werk van Lev Vygotsky
17 https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/dabrowski gebaseerd op het het van Dabrowski
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1.5.4 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Wanneer een kleuter binnen onze ZON-groepen op meerdere gebieden duidelijk voorloopt
in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes dan spreken wij van een ontwikkelingsvoorsprong
(Zie ook hoofdstuk 4.1 een zorgvuldige intakeprocedure). Een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong kan hoogbegaafd zijn, dit is echter niet altijd aantoonbaar in de
kleutertijd. Een kleuter met snelle hersens en een andere beleving van de wereld zal verder
zijn, anders denken dan zijn leeftijdgenootjes. Binnen de ZON-groepen zal er (h)erkenning
zijn omdat deze specifiek ingericht is voor het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong,
een andere manier van denken en ontwikkelen. Het begint in deze groep dat we de
aandacht van het kind naast het denken in het hoofd richten naar aandacht voor het fysieke
lichaam. Het voelen, beleven, landen in het lijf zodat ook deze bouwstenen goed
ontwikkelen. Een belangrijke basis van onze benadering van deze kinderen is dan ook het
voeden in het hoofd, verbinden met het hart en doen met de handen. Een hoogbegaafd kind
is altijd hooggevoelig, wij begeleiden de kinderen dan ook bij het leren afsluiten van de
zintuigpoorten. Het jonge kind neemt woorden letterlijk. Hoogbegaafde kinderen blijven
langer hangen in het letterlijk interpreteren van wat ze waarnemen. Leer-en zorgcoaches
houden er rekening mee door opdrachten altijd te verbaliseren en kinderen te begeleiden in
het lezen van de non-verbale communicatie.
De zorgcoach, gespecialiseerd in hooggevoeligheid, levert een belangrijk aandeel aan het
onderwijs aan het jonge kind. Zij ondersteunt en coacht de kinderen in het scheiden van
emoties van het kind zelf en de ander. Zij leert de kinderen om in verbinding met hun hart en
lijf te blijven. Ook oefent zij met sociale vaardigheden en de wilsopvoeding zodat het kind
zijn plek in de klas kan vinden, vaardigheden leert oefenen en successen kan benoemen.
Ook het kleuterlokaal is dusdanig ingericht dat het de fantasie en leergierigheid van het kind
prikkelt. Naast veel materialen gericht op verbinding met het hart en het lijf zijn er veel
verrijkingsmaterialen aanwezig. Hoeken zijn dusdanig ingericht dat het kind zich daar volop
kan exploreren. Ook ontwikkelgroep 1 heeft een bibliotheek op de gang waardoor het
kunnen lezen een vanzelfsprekendheid is, wij streven naar het voorkomen van
onderpresteren op dit gebied. Daarnaast leren kinderen lezen, spellen en schrijven in
samenhang ( zie hoofdstuk 6). De gang is tevens een plaats waar het kind even tot zichzelf
kan komen, de zorgcoach ondersteunt de kinderen in het herkennen van deze me-time,
zodat het daarna weer ruimte heeft om zich te exploreren. Onderzoekend en ontwerpend
leren zijn een vast onderdeel van het onderwijsprogramma. Kinderen leren ook in deze
groep al hoe zij hun executieve functies kunnen versterken, hoe zij om kunnen gaan met de
overexcitabilities en hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hun
heen.
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1.5.5 Hoogbegaafde kinderen versnellen niet
Wij zijn van mening dat hoogbegaafde kinderen niet versnellen, maar dat we aansluiten bij
de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Een kind afremmen in zijn natuurlijke
nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat een kind afgeremd wordt in zijn ZIJN. Het kan daardoor
gaan onderpresteren om van daaruit ernstige gedragsproblemen te ontwikkelen. Wanneer
een kind zich dusdanig snel ontwikkelt wordt er altijd in overeenstemming met ouders een
OPP opgesteld omdat er afgeweken wordt van de leerlijnen die zijn ontwikkeld vanuit SLO.
Naast het ‘sneller’ doorlopen van de leerlijnen behoren verrijken en verbreden tot het plan
van aanpak. Er zijn voldoende materialen aanwezig om het verrijken en verbreden toe te
passen op de interesses van het kind.

1.5.6 Wetenschappelijke modellen van hoogbegaafdheid
Onderstaande modellen gebruiken wij ter onderbouwing van ons handelen en de
onderwijskundige visie die wij ontwikkeld hebben. Onze focus ligt op de relevante
aanknopingspunten die onze visie op hoogbegaafdheid versterken. Wij sluiten ons aan bij
die aanknopingspunten en wat wij ervaren en zien vanuit onze jarenlange werkervaring met
drop-outs, onderpresteerders, (hoog)begaafden en zeer hoogbegaafde kinderen. We
gebruiken onze ervaring als ouders van (hoog)begaafde kinderen en/of onze eigen
ervaringen. Onderstaande modellen zijn bekend bij het team.

1: Het triadisch interpendentiemodel van Renzulli en Mönks
Volgens Renzulli is hoogbegaafdheid niet alleen het hebben van een hoge intelligentie maar
een combinatie van een hoge intelligentie, creatief denken en intrinsieke motivatie.
Taakvolharding werd gezien als motivatie om een taak of
probleem op te lossen. Creativiteit werd gezien als
flexibiliteit, originaliteit en open staan voor ervaring en
nieuwsgierigheid. Mönks vulde deze visie weer aan met de
invloed die school, vrienden en het gezin hebben op het tot
uiting komen van hoogbegaafdheid. Wanneer deze een
positieve invloed hebben kan het potentieel van iemand
volledig tot uiting komen. Hierbij dienen ook de sociale
competenties voldoende eigen gemaakt te worden door het
kind. (Mönks, 1995).

2: Het multidimensional model van Gagné
In het multidimensional model laat Gagné zien dat hij uitgaat van het gegeven dat ieder
mens aangeboren vermogens heeft. Door leren en oefenen ontwikkelen deze vermogens
zicht tot systematisch ontwikkelde vaardigheden. Een gave om zetten in talent kan wanneer
omgeving, school en familie een positieve invloed hebben, daarnaast geeft Gagné aan dat
een beetje geluk (chance) nodig is.
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3: Het triarchische model van Sternberg
Sternberg verdeelt intelligentie in drie verschillende vormen: Analytische, creatieve en
praktische intelligentie. Sternberg is van mening dat hoogbegaafdheid tot uiting komt
wanneer iemand gebruikt maakt van drie vormen van intelligentie. Volgens Sternberg heeft
een hoogbegaafde de potentie om sterk te zijn op alle drie de gebieden.
Onderstaande grafiek beschrijft de drie verschillende intelligenties en de vaardigheden die
daarbij komen kijken.
Analytische vaardigheden

De vaardigheid die we vooral
met schoolse activititeiten
verbinden

•
•
•
•

Inzicht
Logisch redeneren
Informatie opnemen en
weergeven
Hoofd- en bijzaken
onderscheiden
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Creatieve vaardigheden

Het vermogen om veel
informatie tegelijkertijd met
elkaar in verband te brengen

•
•
•
•

Flexibel denken
Inventiviteit
Associëren en
brainstormen
Complexe,
meerduidige
informatie
tegelijkertijd overzien

Praktische vaardigheden
Het vermogen om ideeën
concreet te maken in een
maatschappelijk waardevol
product
•
•

•

Doelgericht denken en
werken
Overzien wat bijdraagt
aan het doel en wat
niet
Zelfkennis: eigen
sterke en zwakke
kanten kennen
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Analytische vaardigheden
•

•

Denkprocessen en
oplossingsrichting(en)
overzien
Objectiviteit

Creatieve vaardigheden
•

•

•
•

Deze vaardigheden vallen
vooral samen met wat bij de
meeste IQ-testen gemeten
wordt.

Ongewone,
originele vragen
stellen
Problemen in een
ander kader plaatsen
(out-of-the-box)
Inlevingsvermogen
Subjectiviteit
(bijvoorbeeld
esthetisch oordeel)

Het creatieve vermogen speelt
een grote rol in wetenschap,
kunst, probleemoplossend
vermogen en samenwerking
met anderen.

Praktische vaardigheden
•
•
•
•

Overtuigingskracht
Teamwork
Plannen
Materiaalbegrip

Praktische vaardigheden
zorgen ervoor dat (nieuwe)
kennis en creatieve
ideeën zichtbaar gemaakt
worden in een tastbaar
resultaat.

4: Het cognitieve- en zijnsluik van Kieboom
Tessa Kieboom geeft bij haar
benadering aan dat hoogbegaafdheid
te onderscheiden valt in het cognitieve
luik en het zijnsluik. Het cognitieve luik
bestaat uit een hoog potentieel, groot
creatief denkvermogen en een hoge
mate van motivatie die iemand laat
zien. Er is een aanwezigheid van veel
willen leren, begrijpen en ontdekken.
Het zijnsluik laat de volgende
kenmerken zien: De lat heel hoog
leggen, een kritische instelling, groot
rechtvaardigheidsgevoel en
hoogsensitiviteit. Deze eigenschappen
zijn in zeer hoge mate aanwezig. Wij
merken dat kinderen vaak praten in
termen van heel gevoelig, heel leuk.
De kenmerken worden in veel gevallen
als 200 % ervaren. Het kind mag
gecoacht worden in het ook de mooie
kanten ervan mogen ontdekken. De
materialen gericht op het ZIJNSluik
gebruiken wij bij onze
intakeprocedure. Onze ervaringen
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vanuit de praktijk laten zien dat we hiermee goed kunnen inschatten of ons onderwijs
passend is voor een kind of niet. Juist de eigenschappen die beschreven staan in het zijnsluik
hebben invloed op het functioneren en welbevinden van het hoogbegaafde kind.
5. De theorie van positieve desintegratie van Dabrowski
Dabrowski beschrijft in zijn theorie dat ieder mens gebeurtenissen in zijn leven meemaakt
die hem tot groei kunnen stimuleren. Dabrowski geloofde dat voor verregaande
ontwikkeling het afbreken van lagere psychologische structuren nodig is, via een proces dat
hij positieve desintegratie noemde. Uitdagingen in het leven ziet hij als groeimomenten.
Deze groeimomenten zijn dus ook belangrijk voor ons als volwassenen zijnde en de kinderen
op school.
Dabrowski beschrijft drie factoren die volgens hem een rol spelen bij de
persoonlijkheidsontwikkeling:
1 De aanleg, aangeboren kenmerken, mogelijkheden en capaciteiten (nature).
2 De invloed van de sociale omgeving (nurture).
3 De wil om te groeien, te veranderen, iemand is hier bewust mee bezig.
Dabrowski beschrijft 5 niveaus die iemand in zijn leven kan bereiken. Niveau 5 is voor weinig
mensen weggelegd. De meeste om ons heen functioneren op niveau 1 of 2. Een niveau wat
,als het passend is, een gevoel van welbevinden zal geven. Bij kinderen die zich verder willen
ontwikkelen naar een hogere mate van rechtvaardigheid en het vormen van normen en
waarden binnen onze maatschappij zal een mate van groei onmisbaar zijn. Het kind wil door
allerlei processen heen om daar te komen waar het tot zijn recht komt, het zal blijven
streven naar groei. Dit is de derde factor die Dabrowski beschrijft in zijn visie op de
persoonlijkheidsontwikkeling. Dabrowski heeft ook de theorie over de overexcitabilities naar
voren gebracht. Hij is van mening dat de overexcitabities het ontwikkelingspotentieel van
iemand laten zien, zij zijn dus van invloed op de processen van positieve desintergratie.
Hoogbegaafde kinderen scoren vaak zeer hoog op ten minste drie overexcitabilities.
Onderstaand schema beschrijft de zogenoemde overexcitabilities. Om prettig te kunnen
leven is het nodig om je overexcitabilities (sensitiviteit en intensiteit) te accepteren en te
integreren. Binnen ons onderwijs besteden we hier dan ook veel aandacht aan.
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Gebied

Uitingsvorm

Psychomotorisch

Grote beweeglijkheid, grote behoefte aan actie, snel praten,
impulsiviteit, lichamelijke onrust/friemelen, hyperactiviteit, minder
slaap nodig hebben.

Zintuigelijk

Sterk genieten van en behoefte om zich uit te drukken in muziek,
geluiden, beeldende kunst, kleur, vormen en taal. Sterke behoefte om
aan te raken, te voelen en te ruiken.

Intellectueel

Een grote intellectuele honger, interesse in morele vraagstukken,
zoeken naar de waarheid en en sterk vermogen tot zelfreflectie. Een
scherp observatievermogen, sterk geboeid worden door logica en een
drang om complexe problemen te willen op lossen en diepgravende
vragen te stellen.

Verbeelding

Sterk vermogen tot en veelvuldig gebruik van gedetailleerde
visualisaties die inventief en fantasievol zijn. Bij spanningen en
verveling afleiding vinden in een fantasiewereld/ door weg te dromen
of door overmatig grappen te maken om sociaal ongemak op te
vangen.

Emotioneel

Extremen in emoties en reacties van zeer genuanceerd tot diepgaand
en zeer heftig. Sterk rechtvaardigheidsgevoel en inlevingsvermogen.
Grote compassie met anderen en het vermogen om intense relaties aan
te gaan. Sterk en verfijnd gevoelsbewustzijn en sterke
gevoelsherinneringen van ervaringen in het verleden.

1.6 Identiteit van de ZON-groepen
De ZON-groepen zijn gestart als openbare voorziening waarbij respect, normen en waarden
en het op een respectvolle manier omgaan met de verschillende manieren waarop mensen
het leven beschouwen centraal stonden. In afstemming met het bestuur van de
Oranjescholen zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze visie goed naast de visie van de
Oranjescholen kan staan. Omdat wij onderdeel zijn van de Oranje Nassauschool (waarbij we
onze eigen onderwijsvisie mogen vormgeven) sluiten wij ons aan bij hun manier van
aanbieden van levensbeschouwing. We volgen dezelfde methode op een manier die bij het
ZON-onderwijs past. Waarbij we de kinderen stimuleren tot nadenken, reflectie, het stellen
van levensvragen en een onderzoekende blik.
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2. Een ZON-school
2.1 De ZON-aanpak
De ZON-aanpak is in 2018 ontwikkeld door Ingeborg de Keizer en Esther Jeras omdat er nog
steeds teveel knelpunten binnen Passend Onderwijs worden ervaren. Hierdoor lopen
kinderen emotionele schade op. Onze visie is dat door het vormgeven van een integrale
aanpak binnen het onderwijs zowel de problemen binnen het onderwijs als binnen de zorg
aangepakt worden. De ZON-aanpak is bedoeld voor alle scholen in Nederland, dus niet alleen
voor (hoog)begaafden. Binnen de ZON-aanpak betekent dit dat er zowel een leerkracht
(leercoach) als een zorgverlener (zorgcoach) voor de klas staan. De leerkracht kan zich meer
concentreren op zijn vak en hoeft niet (meer) van alle zorgmarkten thuis te zijn. De
zorgverlener ziet de kinderen vanaf jonge leeftijd en kan de ontwikkeling van dichtbij volgen.
Ieder kind krijgt deskundige begeleiding op psychosociaal gebied. Daarom zijn ‘labels’ in veel
gevallen niet meer nodig. In het geval van specifieke zorgvragen kan deze zorgprofessional in
een vroeg stadium actie ondernemen, binnen de veilige muren van school. Ook ouders kunnen
op deze manier makkelijk en snel worden betrokken. Zo wordt voorkomen dat lichte
problematiek zware problematiek wordt, waardoor hoge kosten voorkomen kunnen worden.
Daarnaast kan er aandacht zijn voor ieder kind! Dit vergt een andere manier van denken en
organiseren. De ZON-aanpak is opgebouwd aan de hand van vier principes.

2.1.1 Principe 1: een klas van maximaal 23 kinderen
De ZON-aanpak begint met het vormgeven van een kleine klas. Een kleine klas is essentieel
voor het welbevinden van een kind. De aanpak vermindert werkdruk en geeft de leerkracht
ruimte om ieder kind te zien, te volgen en te begeleiden. Overprikkeling wordt voorkomen,
gedragsproblemen nemen af. De leerkracht zorgt voor een gezond klassenklimaat waardoor
sociale vaardigheden toenemen bij het kind. Een goede relatie tussen leerkracht en kind
zorgt voor veiligheid, welbevinden en motivatie om tot leren te komen. Goed onderwijs
wordt beter gewaarborgd. Ondertussen bevestigt het rapport van SEO Economisch
onderzoek van de Universiteit Amsterdam onze visie. Het onderzoek is op verzoek van AOb
uitgevoerd en geeft aan dat (groeps)interventies van buitenaf afnemen en minder kinderen
worden gediagnosticeerd. In het onderzoek komt naar voren dat een investering van 1,5
miljard euro, in onder meer kleinere klassen, 3,5 miljard aan extra economische groei
oplevert. Omdat we merken dat er binnen het ZON-onderwijs een aantal kinderen
deelnemen die door een niet passend onderwijsaanbod schade hebben opgelopen, is ervoor
gekozen om de komende twee jaar te werken met een maximum van 17 kinderen in de klas.
2.1.2 Principe 2: Leerkracht en zorgverlener samen iedere dag voor de klas
Door een leerkracht en een zorgverlener dagelijks de gehele dag samen te laten werken in de
klas worden vroegsignalering, goed onderwijs en zorg beter gewaarborgd. Ieder kind wordt
zowel op onderwijskundig gebied als op psychosociaal vlak gezien en begeleid in de dagelijkse
praktijk. Binnen de ZON-groepen werken we met een leer- en een zorgcoach. Onderwijs en
zorg werken samen aan een brede ontwikkeling van het kind.
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2.1.3 Principe 3: Ouderparticipatie
Door Zorg en ONderwijs op school wordt de drempel naar ouderparticipatie, het stellen van
een hulpvraag en de weg naar gezinsbegeleiding verlaagd. Door de ZON-aanpak is er ruimte
en tijd voor de leercoach en de zorgcoach om ook het gezin te betrekken bij een eventueel
zorgtraject voor een kind. Huisbezoeken worden haalbaar. Het werken met één plan en één
visie is gewaarborgd. Door vroegsignalering wordt groei naar zwaardere ondersteuning ook in
het gezin voorkomen. Ouders/verzorgers mogen hun kind in de klas brengen. Wij werken
samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom vinden wij overleg, ’écht’
contact, heel belangrijk.
2.1.4 Principe 4: Verantwoording van gelden en arrangementen terug naar de scholen
Binnen de ZON-aanpak bestaat de directie van een school uit een directeur en een
orthopedagoog. In samenwerking met de leerkracht en zorgverlener zorgen zij voor de
ondersteuning van een kind. De beslissing over de aanpak ligt dan ook bij de directeur en
orthopedagoog van de school die het kind goed kennen. Lange procedures via een
samenwerkingsverband worden voorkomen en een nauwe samenwerking met ouders is
gewaarborgd. Een samenwerkingsverband kan aangepast worden naar een overkoepelende
organisatie die het ondersteuningslandschap in kaart heeft waardoor een school snel zelf kan
schakelen. De Begeleider Passend Onderwijs kan ingezet worden bij het opstellen en borgen
van het ondersteuningsplan van de school en het trainen en versterken van de professionals
voor de klas.
Omdat de ZON-groepen zijn opgenomen binnen de Oranje Nassauschool werken wij met een
coördinator die overlegt met de directeur van de school. Er is nog geen budget toegekend
vanuit de overheid waardoor het aanstellen van een eigen orthopedagoog voor het onderwijs
nog niet haalbaar is. Hier blijven wij wel naar streven omdat ervaring heeft uitgewezen dat
het essentieel is om de orthopedagoog op de werkvloer te hebben. Zeker met de doelgroep
die wij onderwijs bieden. Wij werken nog steeds met het zoeken naar investeerders, donaties
en fondsen zodat we onze pijlers kunnen vormgeven op een manier die wij voor ogen hebben
en naar onze mening noodzakelijk is voor de kinderen en hun omgeving.

2.2 Vroegsignalering
Vroegsignalering is voor onze kinderen essentieel. Zeker wanneer onderzoeken aanwijzen
dat een (hoog)begaafd kind zich al kan aanpassen na 6 weken onderwijs. We zien ook weer
bij de overgang van het kleuteronderwijs naar groep 3. Naast het aanpassen en
onderduiken vinden wij het van belang dat sociaal-emotionele problemen ook in een vroeg
stadium (h)erkend worden omdat ‘negatieve’ ervaringen en/of ontwikkelingen intens
ervaren worden door onze doelgroep. Vroegsignalering houdt binnen ons onderwijs ook in
dat we al vroeg ons onderwijs richten op de specifieke kenmerken van hoogbegaafde
kinderen. Binnen de praktijk vertaalt dit zich in aandacht voor de overexcitabilities, het leren
met het hoofd, hart en lijf en het aanpassen van de leerlijnen.
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2.2.1 Instrumenten
Om vroegsignalering goed vorm te kunnen geven, of onderwijs- en zorgbehoeften goed in
kaart te brengen, kunnen wij de volgende instrumenten inzetten:
• https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4548intakevragenlijst-kleuters. Deze vragenlijst heeft als doel om de kinderen vroegtijdig
in beeld te brengen waardoor onderwijs en begeleiding goed op elkaar kunnen
afgestemd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele behoeften
van een kind;
• De ZijnsWijzers van @dewijswijzer;
• Sidi PO
• Leervoorwaardentest
• De BRIEF; executieve functies
• Vragenlijst overexcitabilities
• LOVS ParnasSys, niet methodegebonden toetsen en leerlijnen
• Indien nodig aanvullend psychodiagnostisch onderzoek;

2.3 Basisondersteuning en extra ondersteuning
Het aanbod van het ZON-onderwijs omvat zowel basisondersteuning als extra
ondersteuning. Onze kinderen volgen ZON-onderwijs omdat het regulier onderwijs hun
specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften niet kon waarborgen. Dit geeft een extra
ondersteuningsbehoefte weer die binnen de specialistische setting uitgevoerd wordt. Deze
extra ondersteuningsbehoeften worden vormgegeven door onze specialistische leer-en
zorgcoaches en is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van het kind (Zie ook het
schoolondersteuningsprofiel van de Oranje Nassauschool).
Onder de basisondersteuning valt:
- Inzet van de methodes: Kwink, Goed Gedrag en Op ontdekkingsreis.
- Toepassing van het protocol medisch handelen, (zie bijlage) door alle leer-en
zorgcoaches.
- Het leren en presteren aan de hand van leerlijnen en het aanbieden van instructies
op groepsniveau, groepjes gelijkgestemden en individueel. Hierbij wordt het TASCmodel ingezet als instructiemodel.
- Compacten en verrijken van het basisaanbod.
- Onderwijs gericht op de specifieke leer-en denkstijlen van (hoog)begaafde kinderen.
- Het toepassen van de protocollen gericht op dyslexie, dyscalculie en/of andere leeren/of gedragsproblemen door zowel de leer-als de zorgcoaches (zie bijlagen).
- Het aanpassen van de werk- en instructieruimtes voor kinderen die dat nodig
hebben.
- Het opstellen van een OPP, toepassen in de dagelijkse praktijk.
- Overleg met de intern begeleider van de school.
- Indien nodig overleg met het ondersteuningsteam.
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Onder de extra ondersteuning valt:
- Inzet van de methodes, spelvormen en coaching gericht op het versterken van de
cognitieve bouwstenen en executieve functies.
- Inzet van methodes, spelvormen en coaching gericht op het kunnen hanteren van
een groeimindset.
- Inzet van methodes, spelvormen en coaching gericht op het leren omgaan met de
overexcitabilites, specifieke kenmerken van het ZIJNSluik.
- Inzet van methodieken, psycho-eductie, spelvormen en coaching gericht op gedrag
dat het gevolg is van een ‘traumatisch’ schoolverleden, moeite met het omgaan met
hoogbegaafdheidskenmerken, met name voor kinderen die HB+ kenmerken laten
zien.
- Aanpassing van de leerlijnen gericht op het ‘oplossen’ van hiaten, aansluiten bij de
natuurlijke ontwikkeling van het kind (versnellen).
Extra ondersteuning wordt vormgegeven door onze eigen leer- en zorgcoaches die hiervoor
specifiek opgeleid zijn. Indien nodig is er overleg met externen zoals b.v. Smartlinks, het
wijkteam, orthopedagogen (samenwerkingsverband)

2.4 De zorgroute
2.4.1 Het opstellen van een pedagogisch-didactisch groepsplan
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er door de leer-en zorgcoach een pedagogisch en
didactisch groepsplan opgesteld. We laten hiermee het volgende zien:
- Hoe we handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
- Welke belemmerende en stimulerende factoren een kind heeft.
- HB-profiel dat gesignaleerd is.
- Leerlijn die vormgegeven wordt in de klas.
- De onderwijs-en ondersteuningsbehoeften.
Bij het opstellen van het plan worden de groepsoverdracht en leerlingbespreking van het
afgelopen schooljaar als richtlijn genomen. Het pedagogisch- en didactisch groepsplan wordt
met de ZON-coördinator besproken. Ieder half jaar wordt het plan aangevuld met de huidige
gegevens/observaties.

2.4.2 Het leer-en zorgplan
Per schooljaar worden er drie leer-en zorgplannen opgesteld. Een leer-en zorgplan is een
specifiek kindplan waarin de cognitieve en psychosociale doelen beschreven staan. In
ontwikkelgroep 1 wordt het leer- en zorgplan door coaches in overleg met de ouders
opgesteld. Bij ontwikkelgroep 2 denkt het kind na over de doelen en de succescriteria die
nodig zijn om de doelen te kunnen behalen. Het kind formuleert samen met de coaches een
werkwijze en stappenplan voor de komende 10 weken. Basis om van de actuele zone naar
de zone van de naaste ontwikkeling18 te gaan is: De uitkomsten van bloktoetsen, leerlijnen
en kind- oudergesprekken uitgevoerd door de leer-en zorgcoach.

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/lexicon/zone-naaste/ gebaseerd op het werk van
Lev Vygotsky
18
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Planning
Leer- en zorgplan 1: Periode na de herfstvakantie tot de kerstvakantie, met rapport
Leer- en zorgplan 2: Periode januari tot de Paasvakantie met rapport.
Leer- en zorgplan 3: Periode na de Pasen tot vier weken voor de zomervakantie. Uitreiking
rapport laatste week voor de zomervakantie.

2.4.3 Het opstellen en hanteren van een OPP
Voor ieder kind met extra ondersteuningsbehoeften wordt een OPP opgesteld. Voor de ZONgroepen zal dit dus bijna de hele groep zijn. We gebruiken hierbij het format van het
samenwerkingsverband dat is opgebouwd volgens de principes van het handelingsgericht
werken. In het OPP wordt genoteerd hoe het onderwijs wordt afgestemd op de specifieke
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Bij het invullen van het OPP worden
gegevens verzameld uit het pedagogisch- en didactisch groepsoverzicht, LOVS, kind-en
zorgplan, gesprekken en observaties met kind en ouders. Het OPP wordt besproken met de
ZON-coördinator en ouders waarna het ondertekend wordt. Het OPP wordt toegepast in de
dagelijkse praktijk en per half jaar geëvalueerd met ouders en betrokken externen.
2.4.4 Aanvragen van een arrangement
Wanneer de aanvraag van een arrangement noodzakelijk is voor de ononderbroken
ontwikkeling van het kind vormt het OPP het startpunt van de aanvraag. We kunnen een
aanvraag indienen voor een school/ groeps- of individueel arrangement. Dit gaat altijd in
overleg met de ZON-coördinator, intern begeleider van de school en de BPO’er van het
samenwerkingsverband. Voor de aanvraag wordt een overleg met het ondersteuningsteam
gepland waarna de BPO’er komt observeren in de klas. Aan de hand hiervan dienen we
samen met de intern begeleider via Onderwijstransparant een aanvraag in.
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3. Personeelsbeleid
3.1 Kwaliteitseisen leer-en zorgcoaches
De ZON-groepen binnen de Oranje Nassauschool zijn specifiek ingericht voor
(hoog)begaafde kinderen die onvoldoende tot hun recht komen binnen het regulier
onderwijs. Het onderwijskundig handelen in combinatie met het aanbieden van
psychosociale ondersteuning is dan ook toegespitst op deze doelgroep. Dit betekent dat we
een zorgvuldig aannamebeleid hanteren, zodat de juiste professionals voor de ZON-groepen
komen te staan. De praktijk heeft uitgewezen dat dit specifieke kennis, (Kern)Talenten en
ervaring vereist.
Van leer- en zorgcoaches verwachten wij dat:
▪
Zij kennis hebben van (hoog)begaafdheid;
▪
Zij (hoog)begaafdheid aan de hand van het cognitieve- en ZIJNSluik kunnen
(h)erkennen en begeleiden;
▪
Zij de verschillende modellen van hoogbegaafdheid kennen. Huidige ‘favoriete’
modellen zijn de multidimensionale modellen van Gagné, Gardner, Heller & Hany,
Renzulli, Sternberg, Ziegler en Kieboom, die deels motivatie, creativiteit en wijsheid
opnemen en soms ook omgevingsfactoren;
▪
Zij de 6 verschillende type (hoog)begaafde kinderen (h)erkennen en deskundig kunnen
begeleiden;
▪
Zij kennis hebben van de theorie van Dabrowski;
▪
Zij de overgevoeligheden kunnen (h)erkennen en deskundig begeleiden;
▪
Zij het management van de klas goed kunnen vormgeven:
o
Een opgeruimd gestructureerd lokaal;
o
Gebruik van een klassenmap en leerlingenmap;
o
Registratie in ParnasSys;
o
Opbergen van gegevens achter slot en grendel.
▪
Zij samen een pedagogisch en didactisch groepsplan kunnen schrijven en hanteren;
▪
Zij de ontwikkeling van een kind kunnen registreren in ParnasSys;
▪
Zij een individueel handelingsplan kunnen opstellen, hanteren en registreren;
▪
Zij een OPP kunnen opstellen en uitvoeren;
▪
Zij kinderen van onderpresteren tot leren kunnen begeleiden;
▪
Zij de complexe denkvaardigheden en leer- en denkstrategieën deskundig kunnen
begeleiden in de klas;
▪
Zij kunnen aansluiten bij zowel het didactisch als sociaal emotioneel niveau van het
kind;
▪
Zij kennis hebben van de theorie over de comfortzone, learning zone en panic zone van
een kind;
▪
Zij kunnen aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling;
▪
Zij kinderen deskundig kunnen begeleiden naar de learning zone toe;
▪
Zij hierbij scaffolding kunnen toepassen;
▪
Zij gebruik maken van de methodes die specifiek voor onze doelgroep zijn aangeschaft;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zij kunnen werken met de methode GO; Geïntegreerd onderwijs, op ontdekkingsreis,
breinhelden en het vooruitwerklabboek;
Zij kinderen begeleiden in het hanteren van de Four Absolutes;
Zij een veilig leer-en leefklimaat kunnen borgen;
Zij kindgesprekken kunnen voeren;
Zij ouder- en kindgesprekken kunnen voeren;
Zij ontwikkelgesprekken kunnen voeren;
Zij persoonlijke ontwikkelplannen vier keer per jaar met de kinderen kunnen opstellen;
Zij ontwikkelrapportages drie keer per jaar kunnen bespreken;
Zij kunnen reflecteren met kinderen en ouders;
Zij kunnen samenwerken met elkaar;
Zij kunnen samenwerken met de ouders;
Zij het Triadisch Model van Monks kunnen vormgeven;
Zij werken vanuit relatie, autonomie en veiligheid van ieder kind;
Zij kunnen omgaan met complexe problematieken die gerelateerd zijn aan
(hoog)begaafdheid en/of schade vanuit het schoolverleden;
Zij te allen tijde hun emoties onder controle hebben, indien nodig even uit de situatie
kunnen stappen en collega’s om hulp kunnen vragen;
Zij de versnellingswenselijkheidslijst kunnen invullen en toepassen;
Zij kennis hebben van de fixed en growth mindset;
Zij het leren leren kunnen begeleiden;
Zij faalangst kunnen begeleiden;
Zij op de hoogte zijn van de protocollen van de school;
Zij adviezen vanuit de directie kunnen opvolgen;
Zij de principes van het ZON-concept kennen en kunnen vormgeven op de werkvloer;
Zij nooit zonder overleg met de ZON-ontwikkelaars materialen wegdoen of hun lokaal
anders inrichten;
Er onderling overleg, veiligheid en inzet van elkaars talenten is.

Van leercoaches verwachten wij verder dat:
▪
Zij kennis hebben van de breinontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen;
▪
Zij wetenschappelijk onderbouwde methodes/materialen kunnen integreren binnen
het onderwijs;
▪
Zij methodes kunnen inzetten als bronnenboek en richtlijn;
▪
Zij binnen gepersonaliseerd onderwijs structuur en overzicht bieden aan de kinderen;
▪
Zij een rijke leeromgeving kunnen inrichten;
▪
Zij de rijke leeromgeving dagelijks inzetten;
▪
Zij het klassenmanagement op orde hebben;
▪
Zij werken vanuit relatie en veiligheid;
▪
Zij rekening kunnen houden met de sterke behoefte aan autonomie van het kind;
▪
Zij kunnen aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van een kind;
▪
Zij het niveau van een kind kunnen bepalen vanuit het werken met bloktoetsen,
leerlijnen en doortoetsen;
▪
Zij kunnen aansluiten bij dit niveau aan de hand van compacten en verrijken;
▪
Zij de basisstof aanbieden aan ieder kind, ontstane hiaten uit schoolverleden kunnen
ondervangen en opvullen met kennis;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zij formatief evalueren kunnen hanteren;
Zij kunnen werken met leerlijnen;
Zij op de hoogte zijn van de materialen die aanwezig zijn op school en deze ook
gedifferentieerd in kunnen zetten;
Zij naast de basisstof verrijking kunnen aanbieden gericht op de hogere orde
denkvaardigheden;
Zij vakspecialisten kunnen inzetten tijdens de ZON-opkomst;
Zij de denkstijlen van Sternberg kunnen herkennen en begeleiden;
Zij talentontwikkeling kunnen stimuleren;
Zij kennis hebben van de cognitieve bouwstenen;
Zij remediërend leren kunnen toepassen;
Zij de executieve functies kunnen versterken aan de hand van het programma
breinhelden;
Zij naast verrijking maatwerk kunnen bieden aan alle kinderen in de klas.

Van zorgcoaches verwachten wij verder dat:
▪ Zij kennis hebben van de psychosociale ontwikkeling van een (hoog)begaafd kind;
▪ Zij kennis hebben van de talenten en valkuilen van (hoog)begaafde kinderen;
▪ Zij kunnen inspelen op de individuele behoeften van een kind;
▪ Zij een OPP kunnen invullen en hanteren;
▪ Zij het OPP in samenwerking met de leercoach kunnen bespreken met ouders;
▪ Zij deskundig zijn op het gebied van het coachen van kinderen;
▪ Zij hun expertise kunnen delen met collega’s, ouders en professionals;
▪ Zij huisbezoeken kunnen afleggen;
▪ Zij op de hoogte zijn van de materialen die aanwezig zijn en deze ook inzetten.
▪ Zij tijdens de ZON-opkomst ontwikkelingsspellen kunnen inzetten;
▪ Zij kinderen kunnen begeleiden op het gebied van faalangst, mindset, overexcitabilities,
emotieregulatie en gedragsproblematieken.
▪ Zij formatief evalueren kunnen gebruiken bij de ontwikkelprocessen die plaatsvinden.
▪ Zij ouders kunnen betrekken bij de processen, hierbij volgen zij de zorgroute uit het
zorgplan.
▪ Zij altijd in overleg met de ZON- coördinator handelen.

3.2 Aannameprocedure nieuw personeel/ zij-instroom
Zodra binnen de ZON-groepen behoefte is aan coach neemt de ZON-coördinator in overleg
met de directie van de school initiatief voor de werving. Hierbij zijn de bovenstaande
kwaliteitseisen richtlijn. We kijken eerst in ons netwerk naar professionals die geïnteresseerd
zijn in de ZON-groepen. Mocht een officiële advertentie nodig zijn, dan zal deze procedure
vormgegeven worden door de directie van de school, in overleg met de ZON-coördinator die
ook het ZON-team meeneemt in het proces. Directie en ZON-coördinator bepalen met wie
gesprekken worden gevoerd. Ook kan de ZON-coördinator ervoor kiezen om een
geïnteresseerde een of meerdere dagen of dagdelen uit te nodigen mee te lopen.
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Zodra een coach geschikt is bevonden vindt altijd een gesprek plaats met de directeur van de
Oranje Nassauschool, omdat deze eindverantwoordelijk is voor het aannamebeleid. Met
deze directeur wordt de resterende procedure kortgesloten.

3.3 Inzet kwaliteiten en talenten leer-en zorgcoaches
Iedere leer-en zorgcoach heeft specifieke kwaliteiten en talenten. Een kerntalentenanalyse
geeft hier mooi zicht op. De kerntalenten waar men veel energie uithaalt, zetten wij graag in
op school. Iedere leer- en zorgcoach geeft aan het begin van het schooljaar bij de ZONcoördinator aan wat zijn verwachtingen van het schooljaar zijn en welke kwaliteiten/
talenten hij graag wil inzetten. De ZON-coördinator draagt zorg voor het tot zijn recht
komen van de leer-en zorgcoaches.

3.4 De lerende organisatie, het behoud van kwaliteit
Wij zijn en blijven een lerende organisatie. We leren van elkaar, externen, de ouders en van
de kinderen. Daarnaast zetten we in op professionalisering aan de hand van studie en
cursussen. We houden nieuwe inzichten nauwlettend in de gaten en dragen graag bij aan
professionalisering voor de gehele organisatie. Dit houdt in het ZON-onderwijs maar ook het
delen van kennis met de scholen van Oranje. Aan de hand van studiedagen werken we
planmatig aan professionalisering. Daarnaast kan iedere collega, in overleg met de directeur
van de school, ervoor kiezen om extra in te zetten op scholing.
Binnen het onderwijs wordt gewerkt met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.
Omdat het ZON-onderwijs werkt met een team dat behoefte heeft aan autonomie en een
out of the box manier van werken, gaan wij dit jaar in overleg over de vormgeving hiervan.
Zodat iedere coach op zijn/haar manier kan laten zijn wat de persoonlijke ontwikkeldoelen
voor komend jaar zijn.
Overzicht beoogde onderwerpen studiedagen tot 2024
Leerjaar 2020-2021
- Integraal werken met de ZON-aanpak
- Werken met de leerlijnen vanuit ParnasSys
- Werken met de methode GO
- Omgaan met fysieke agressie
- Hoogbegaafdheid mindset en motivatie
Leerjaar 2021-2022
- Integraal werken met de ZON-aanpak
- Overexcitabilities begeleiden in de klas
- Hoogbegaafdheid mindset en faalangst
- Passend onderwijs voor HB + kinderen
Leerjaar 2022-2023
- Twice- exceptionals
- Inzet nieuwe weerbaarheidstraining
Leerjaar 2023-2024
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3.5 Overlegmomenten
Wij kennen binnen ons ZON-onderwijs de volgende overlegmomenten: ZON-vergaderingen,
beleidsvergaderingen, MT-overleg, leerlingbespreking algemeen, leerlingbespreking ZON,
leerlingbespreking breed en zorgoverleg. Datums worden in overleg met het team
ingepland.
-

-

-

-

-

-

-

ZON-vergaderingen: Hierin worden met de ZON-coördinator, leer-en zorgcoaches
onderwijskundige en organisatorische zaken betreffende de school en het zononderwijs besproken. De ZON-coördinator zit deze vergaderingen voor.
Deze vinden 1 x in de vier weken plaats.
Beleidsvergaderingen: Hierin wordt de praktische uitwerking van het
schoolbeleid door de ZON-coördinator besproken met de directie van de Oranje
Nassauschool. De directie van de school zit deze vergadering voor.
Deze vinden 1 keer in de 8 weken plaats
MT-overleg (managementteam Oranje Nassauschool): Hierin wordt met de
directie, intern begeleider en bouwcoördinatoren (de vordering van) het
schoolbeleid besproken en eventuele taken verdeeld.
Deze vinden 1 keer in de 6 weken plaats
Leerlingbespreking algemeen: Hierin worden de kinderen door de ZONcoördinator met de intern begeleider en de directeur van de Oranje Nassauschool
besproken.
Deze vindt plaats 1 week voor de rapportbespreking met ouders en kind. In het
geval van noodzaak aanvraag arrangement vindt overleg tussentijds plaats.
Leerlingbespreking ZON: Hierin bespreekt de ZON-coördinator samen met de
coaches van de groep de kinderen van de groep.
Deze vinden plaats in de periode voor de oudercontactmomenten.
Leerlingbespreking breed: Hierin bespreken de ZON-coördinator samen met de
coaches van de groep de kinderen van alle groepen.
Deze vinden in ieder geval 1x in de vier weken plaats, indien nodig vaker.
Zorgoverleg: Dit kunnen besprekingen zijn met een verschillend karakter. Dit zijn
gesprekken over en met kinderen die extra zorg behoeven. Er wordt per gesprek
gekeken welke betrokkenen gewenst zijn om hieraan deel te nemen. Meestal
wordt dit voorgezeten door de coaches van de groep.

Naast deze structurele vormen van overleg is er ook sprake van overleg op vrijwillige basis
met een ad hoc-karakter. Van iedere bespreking en/of vergadering worden notities en/of
notulen gemaakt met daarin de genomen besluiten en afspraken. De overige notities staan
in ParnasSys.
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4. Intakeprocedure/ aanmelden van een kind
4.1 Een zorgvuldige intakeprocedure
Het ZON-onderwijs is ontwikkeld voor (hoog)begaafde, hoogsensitieve kinderen waar het
regulier onderwijs niet voor volstaat. Vaak zijn deze kinderen al beschadigd door het te laat
(h)erkennen van de capaciteiten die zij hebben en/of een niet passend aanbod. Daarom
streven wij naar vroegsignalering en het zo jong mogelijk aanbieden van onderwijs dat
gericht is op de specifieke denk- en leerstrategieën van (hoog)begaafde kinderen. Essentieel
is een zo vroeg mogelijke screening van kenmerken van leerlingen aan het begin van hun
schoolloopbaan. Ook is het van groot belang dat er goed bekeken wordt of het ZONonderwijs geschikt is voor het kind en/of dit de plaats is waar het kind het beste tot zijn
recht komt. Hiervoor gebruiken wij observaties, gesprekken met ouders en/ of school van
herkomst, op betrouwbaarheid en validiteit gecontroleerde instrumenten zoals SIDI PO en
eventuele afgenomen testen vanuit een HB gespecialiseerde orthopedagoog, zie ook 2.1.1.
Bij de aanname van een kind kijken we zowel naar het cognitieve luik als het zijnsluik.
4.1.1 Aanmeldprocedure jonge kinderen ZON-groep 1
Stap 1:
Het kind wordt aangemeld door ouders en/of de school van herkomst (doorverwijzing).
De ZON-coördinator neemt de aanmeldformulieren door en stuurt de intakeprocedure per
mail naar ouders/verzorgers. In het geval van telefonisch contact worden ook de stappen
voor de intakeprocedure per mail gestuurd naar de ouders/ verzorgers.
Stap 2:
Bij interesse vindt er een gesprek op school plaats met de ouders. Aan de hand van dit
gesprek valt de beslissing of het kind een keer komt kijken in de groep. Voor het kind komt
kijken lichten ouders de school van herkomst in en wordt er contact opgenomen met de
school van herkomst. Ouders vullen thuis de vragenlijst intakeformulier-kleutersvroegsignalering in. Indien nodig komt het kind meerdere keren meedraaien met de groep
en kunnen externe hulpverleners geconsulteerd worden. In het geval van een kind met extra
zorgbehoeften en/of traumatisch schoolverleden kan er door een orthopedagoog
geobserveerd worden zodat extra inzicht verkregen wordt in een passend onderwijsaanbod
voor het kind.
Stap 3:
Naar aanleiding van het kijken/meedraaien in de groep beslissen ouders, in overleg met het
kind, of zij doorgaan met de procedure. Wanneer men doorgaat wordt er een afspraak
ingepland met ouders, IB-er school van herkomst, de ZON-coördinator en een zorgcoach.
Stap 4:
In het geval van een doorverwijzing via een andere school wordt er in overleg met de ouders
contact opgenomen met de school van herkomst zodat een totaalplaatje gemaakt kan
worden. Ook de leerkracht van de school van herkomst vult de vragenlijst: Intakeformulierkleuters- vroegsignalering in.
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Stap 5:
Indien extra inzicht nodig is wordt een psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd.
Stap 6:
Alle gegevens worden naast elkaar neergelegd. Ouders en school besluiten of het kind gaat
deelnemen aan het ZON-onderwijs. Wanneer het kind gaat deelnemen aan het ZONonderwijs wordt er door ouders een afrondend gesprek met de intern begeleider, ouders en
de ZON-coördinator ingepland.
Stap 7:
Het kind wordt ingeschreven op de Oranje Nassauschool en gaat deelnemen aan het
onderwijs van ontwikkelgroep 1.
4.1.2 Aanmeldprocedure voor ZON-groep 2
Stap 1:
Het kind wordt aangemeld door ouders en/of de school van herkomst (doorverwijzing).
De ZON-coördinator neemt de aanmeldformulieren door en stuurt de intakeprocedure per
mail naar ouders/verzorgers. In het geval van telefonisch contact worden ook de stappen
voor de intakeprocedure per mail gestuurd naar de ouders/verzorgers.
Stap 2:
Bij interesse vindt er een gesprek op school plaats met de ouders en het kind de ZONcoördinator en een zorgcoach. Aan de hand van dit gesprek valt de beslissing of het kind een
keer komt kijken in de groep. Tijdens deze ochtend zal de zorgcoach de ZIJNSwijzers met het
kind doornemen. Ouders vullen thuis de vragenlijst vanuit SIDI PO in. Indien nodig komt het
kind meerdere keren meedraaien met de groep en kunnen externe hulpverleners geconsulteerd worden. Na het meedraaien vindt er een observatie plaats op de school van herkomst
zodat het functioneren binnen de ZON-groep en het regulier onderwijs naast elkaar
neergelegd kunnen worden. In het geval van een kind met extra zorgbehoeften en/of
traumatisch schoolverleden kan er door een orthopedagoog geobserveerd worden zodat
extra inzicht verkregen wordt in een passend onderwijsaanbod voor het kind.
Stap 3:
Naar aanleiding van het kijken/meedraaien in de groep beslissen ouders, in overleg met het
kind, of zij doorgaan met de procedure. Wanneer men doorgaat wordt er een afspraak
ingepland met ouders, IB-er school van herkomst, de ZON-coördinator en een zorgcoach.
Stap 4:
In het geval van een doorverwijzing via een andere school wordt er in overleg met de ouders
contact opgenomen met de school van herkomst zodat een totaalplaatje gemaakt kan
worden. De leerkracht van de school van herkomst vult een vragenlijst leervoorwaarden in.
Stap 5:
Indien extra inzicht nodig is wordt een psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd.
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Stap 6:
Alle gegevens worden naast elkaar neergelegd. Ouders, kind en school besluiten of het kind
gaat deelnemen aan het ZON-onderwijs. Wanneer het kind gaat deelnemen aan het ZONonderwijs wordt er door ouders een afrondend gesprek met de intern begeleider, ouders en
de ZON-coördinator ingepland.

Stap 7:
Het kind wordt ingeschreven op de Oranje Nassauschool en gaat deelnemen aan het
onderwijs van ontwikkelgroep 2.

5. Het concept
5.1 Ontwikkelgroepen
Binnen het ZON-onderwijs sluiten we aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontwikkeling
van een kind en werken we klassendoorbroken. Binnen deze manier van werken bieden we
structuur door te werken met drie ontwikkelgroepen. In reguliere termen kun je deze
verdeling vergelijken met onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We bekijken per kind in
welke ontwikkelgroep hij het beste tot zijn recht komt. De groepen worden ingedeeld aan de
hand van de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een kind. Kinderen uit verschillende
leeftijdsgroepen kunnen bij elkaar in een ontwikkelgroep zitten. Indien nodig kan een kind
binnen het ZON-onderwijs wisselen van groep. Bij dit proces sluiten we aan bij de natuurlijke
ontwikkeling van het kind. Aan de hand van het werken met leerlijnen zorgen we ervoor dat
ieder kind de leerlijn passend bij zijn leeftijdsgroep in ieder geval doorloopt. Bij vakken met
een voorsprong mag het kind doorgaan met de leerlijn die bij de volgende groep hoort. Binnen
het ZON-onderwijs zijn ‘versnellen’ verrijken en verbreden een vanzelfsprekend begrip.

5.2 Leerlijnen Nieuw Leren en ParnasSys
Voor een (hoog)begaafd kind is overzicht over het aanbod, top-down werken essentieel.
Vanuit de leerlijnen van Nieuw Leren en ParnasSys krijgen het kind en de coaches overzicht
over de basisstof die het in ieder geval moet beheersen op de basisschool. Dit wordt
onderverdeeld in de 8 leerjaren die een kind meestal op school zit. De leerlijnen vanuit
Nieuw leren zijn geschreven in ‘kind’taal. De kinderen hebben deze leerlijnen in hun
(digitaal) portfolio en vinken deze af na het aantonen van het beheersen van een leerdoel.
De leerlijnen vanuit ParnasSys worden ingevuld door de coaches van de groep. Zo sluit het
LOVS vanuit ParnasSys aan bij de ontwikkeling die het kind volgt aan de hand van de
leerlijnen in ‘kind’taal. We borgen op deze wijze het basisaanbod. Verrijkingslijnen zijn
opgenomen in ParnasSys. De leerlijnen worden met name ingezet tijdens het leren en
presteren en tijdens het werken met GO, geïntegreerd onderwijs.
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5.3 Leren denken en leren leren
Het brein van een (hoog)begaafd kind werkt anders. Verschillende onderzoeken hebben
aangetoond dat de hersenen van een begaafd kind zich anders ontwikkelen, genoemd wordt
dat er aantoonbare verschillen te zien zijn op een MRI-Scan. Een belangrijk aspect is dat
verbindingen sneller worden gelegd en dat hoogbegaafde kinderen specifieke leer- en
denkstrategieën hebben. Omdat het brein anders werkt en het aanbod op school voor
(hoog)begaafde kinderen simpel is en vaak niet passend, leren veel hoogbegaafde kinderen
niet echt te leren of goed na te denken over handelingen die nodig zijn. Leren denken en
leren leren zijn twee belangrijke aspecten die van groot belang zijn bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Een kind moet gestimuleerd zijn om echt te leren, fouten te mogen
maken en door de leerkuil heen te gaan. Wanneer een kind dit nog niet onder de knie heeft
omdat de stof te gemakkelijk was, dan zien we deze kinderen vaak vastlopen in vwo 3. Het
kind is niet gewend om te leren en haakt af. Er zijn kinderen die daardoor afstromen naar de
havo, het vmbo en in sommige gevallen thuis komen te zitten. Van nature wil het kind leren.
Vanuit het leren denken over leren willen wij de kinderen stimuleren om leer- en
denkvaardigheden echt eigen te maken.
Leren denken
Leren leren begint bij leren denken door zowel de coaches als de kinderen. We denken na
over wat we gaan leren, hoe, wat we al weten. Zodat nieuwe kennis verbonden kan worden
met kennis die al aanwezig is. De stappen bij het leren denken:
• Kinderen formuleren zelf wat ze al weten, hun leerdoelen en succescriteria om hun
doel te kunnen bereiken. Dit noteren zij in hun (digitaal) kindportfolio. In overleg met
de leercoach gaan zij daarna zelfstandig, of met andere kinderen, aan de slag.
• Het kind kiest of hij meedoet met de instructie aan de groepstafel of kiest voor een
individuele instructie van de leercoach of digitaal.
• Vanuit de rijke leeromgeving kiest het kind de materialen die bij het kind, en zijn
gekozen leerdoel, passen. De thematische kennisbanken van de digitale methode GO
ondersteunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie op internet.
Zelfkennis en een goede inschatting worden gecoacht door de zorgcoach.
• Kinderen kiezen zelf een werkvorm waarmee zij kunnen aantonen dat zij hun doel
behaald hebben, de stof beheersen. Aan de hand van het (digitale) portfolio kunnen
de kinderen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen.
• Kinderen doorlopen de leerlijnen op de manier en het tempo die bij hen passen. Een
kind van 8 jaar oud kan dus bezig zijn met de leerlijn die gekoppeld is aan groep 6.
Door deze werkwijze merken de kinderen dat zij invloed hebben, gerespecteerd worden en
dat alles wat zij doen van groot belang is. Het gaat om hen, daarom vinden wij het belangrijk
dat de kinderen zelf leren denken, plannen en instructies leren kiezen. Bij het leren denken
zetten we ook specifieke denklessen in. Dit kan aan de hand van filosoferen, de methode op
ontdekkingsreis, het vooruitwerklabboek en debatteren. Deze activiteiten vinden plaats
gedurende de week. Spontaan, aangeboden, denklessen kunnen altijd.
Leren leren
Het “leren leren” is een vak waar de kinderen dagelijks mee oefenen. Zij worden daarbij
gecoacht door zowel de leer- als de zorgcoach. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen
wanneer ze naast ‘gewoon leren’ ook leren hoe ze moeten leren en hoe ze hier gemotiveerd
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in kunnen worden. Tijdens instructies, of de Grey of the Day, leren de kinderen om
handgeschreven aantekeningen te maken. We doen dit omdat handgeschreven
aantekeningen dieper worden verwerkt en beter worden onthouden. Wanneer kinderen een
bloktoets maken en/of hun leerproces presenteren ligt de nadruk op het proces, de inzet en
het hanteren van een groeimindset, er wordt geen cijfer gegeven. Wanneer een
(hoog)begaafd kind niet op de basisschool leert om de uitdaging aan te gaan, heeft het op
een gegeven moment de ‘neiging’ om in de comfortzone te blijven. Dit zorgt in veel gevallen
voor onderpresteren en onderduikgedrag. Kinderen leren binnen de ZON-groepen vanaf de
start om na te denken in welke zone zij bezig zijn: *de comfortzone, *de panic zone, * of de
learning zone.

De comfortzone betekent dat het kind in de zone blijft
waar hij de stof al beheerst, de panic zone betekent dat
het kind in paniek raakt omdat het kind bijvoorbeeld
opeens zonder begeleiding veel uitdaging aangeboden
krijgt. De learning zone betekent dat het kind aan het leren
is en zich hier veilig en autonoom bij voelt. Door steeds na
te denken over waar het kind zit tijdens een activiteit
versterken we automatisch de metacognitie, waardoor
kinderen al vroeg naar hun eigen aandeel in het leerproces
kunnen kijken en dit kunnen aan-of bijsturen. Het kind
leert!
Bij het zichtbaar maken van het leerproces kunnen de kinderen uit onderstaande
werkvormen kiezen
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5.4 Bewegend leren
Binnen de ZON-groepen is kinesthetisch leren een begrip. Leren door te doen, te voelen en
te bewegen zorgt ervoor dat een kind kennis actief kan verwerken. Ook kan het kind als het
ware ‘landen’ in zijn lichaam. Dit sluit aan bij het leren met het hoofd, hart en lijf. Bewegend
leren kan in groepsverband of individueel worden ingezet. Hierbij krijgt ieder kind de ruimte
om te bewegen, voelen en te doen op een manier die bij hem past. We maken tijdens het
leren dan ook veelvuldig gebruik van de natuur, kinesthetisch materiaal en materialen
specifiek gericht op bewegend leren. Er zijn trampolines en fietsstoelen op school aanwezig
die worden ingezet als ontspanning, maar ook als middel om tot leren te komen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het automatiseren van de tafels. Er zullen met regelmaat op
projectbasis verschillende sportieve en ontspannen activiteiten worden ingezet met als
voornaamste doel het welbevinden, concentratiebevordering en het in contact komen met
je lichaam; leren en kunnen ontspannen. De Daily Mile is hier een mooi voorbeeld van.

5.5 Dagritme/ ontwikkelgebieden
5.5.1 Rooster en dagritme
Bij het opstellen van het rooster (zie bijlage) is specifiek rekening gehouden met de manier
van leren van de kinderen, mindset, overexcitabilities en behoefte aan bewegen. Daarnaast
is ook pijler 2: ouderparticipatie meegenomen. Ouders mogen hun kind in de klas brengen
en aan het eind van de dag weer ophalen. Dit geeft extra gelegenheid voor een kort moment
met een coach. Het dagritme van de ZON-groepen is gebaseerd op het ritme van kinderen
over de dag. In het onderwijs is er een balans tussen Leren en presteren (basisvaardigheden)
en Ontdekken en leren (toepassen in betekenisvolle contexten).
5.5.2 ZON-opkomst
De dag start met de ZON-opkomst. Tijdens dit blok kiezen de kinderen zelf, uit de door de
coaches aangeboden ontwikkelactiviteiten, waar ze aan willen werken (Russisch, rekenen,
wiskundehoek, strategisch denken, creativiteit, zelfvertrouwen, bouwhoek, enz.). Activiteiten
worden gevisualiseerd op het planbord waar ieder kind zijn naamkaartje op kan hangen. Er
mag per ZON-opkomst 1 keer gewisseld worden van activiteit. Door dit begin van de dag start
het kind de dag ontspannen en zit er geen druk op. Omdat de keuzemogelijkheden gekaderd
worden door de coaches, is er sturing in het aanbod. Ouders zijn welkom tijdens de ZONopkomst. Ouderbetrokkenheid wordt hierdoor versterkt en ouders krijgen inzicht in de
ontwikkeling van hun kind. De coaches observeren en begeleiden tijdens dit blok. Daarnaast
wordt deze tijd gebruikt om kinderen individueel extra te helpen en persoonlijke gesprekjes
te voeren.
5.5.3 Groepsvorming
Groepsvorming is voor veel (hoog)begaafde kinderen niet vanzelfsprekend. Dit omdat zij zich
binnen de groep nog anders kunnen voelen, zij vaak vast willen houden aan hun eigen
ideeën en er juist vanuit het sterke rechtvaardigheidsgevoel conflicten kunnen ontstaan.
Vanuit de overexcitabilities zien we dat veel kinderen veel energie hebben waardoor zij
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willen bewegen, zij intens gevoelig zijn en daardoor gevoelens, emoties en/of stress van
anderen kunnen oppikken/zelf beleven. Dit kan zijn weerslag op de groepsprocessen
hebben. Het leren luisteren naar elkaar en leren van elkaar zijn uitdagingen voor de groep.
Ook het aanleren van algemene regels is niet vanzelfsprekend. Vanuit de praktijk hebben we
gezien dat juist dit uitdagingen vormen voor de groep. Dit is te verklaren vanuit de
hoogbegaafdheidsprofielen. Met name de zeer uitdagend, creatieve leerling heeft veel
behoefte aan autonomie en een eigen invulling. Gedragsregels/groepsregels zijn een
uitdaging voor deze kinderen. Om een veilig sociaal klimaat te creëren is het essentieel om
hier veel aandacht aan de hand van training en overleg aan te besteden. Het werken aan
groepsvorming vindt plaats op gerichte momenten, daarnaast zijn er voortdurend
activiteiten en momenten die de groepsvorming stimuleren. Aan de hand van psychoeducatie op het gebied van (hoog)begaafdheid leren de kinderen zichzelf en de ander beter
te begrijpen.

5.5.4 Cognitieve bouwstenen, executieve functies en metacognitieve functies
Cognitieve functies
Om gebeurtenissen te begrijpen zijn cognitieve functies noodzakelijk. Het gaat over aanleg,
werkhouding en houding ten opzichte van leren, motieven en strategieën. Binnen ons
onderwijs besteden we veel aandacht aan de 22 cognitieve functies die zijn onderverdeeld in
bouwstenen. De bouwstenen samen zorgen ervoor dat de kinderen de complexiteit van de
wereld kunnen begrijpen en oplossingsgericht handelen kunnen toepassen bij problemen.
De functies zijn niet aangeboren maar worden ontwikkeld door leerervaringen.
Bij het aanbieden van leerervaringen houden we rekenen met welke cognitieve functies het
kind beheerst en welke nog eigen gemaakt mogen worden. We controleren of de cognitieve
functies en eisen van de taak met elkaar matchen. Zo niet, dan blijven we de cognitieve
functies aanbieden in plaats van het herhalen van de uitleg. Bij hoogbegaafde kinderen zien
we dat zij vanwege hun snelle manier van denken vaak moeite hebben met de onderste
bouwstenen van de piramide. We besteden hier dan ook veel aandacht aan tijdens het leren
leren. Er zijn meerdere cognitieve functies nodig om 1 executieve functie te kunnen
uitvoeren. Voor het in kaart brengen van de cognitieve functies gebruiken we de
omgekeerde piramide met cognitieve bouwstenen, de cognitieve kaart en de mediatieboom
van Janssens & Van Doorn, 201219

Executieve functies en metacognitieve functies
De cognitieve bouwstenen zijn gerelateerd aan metacognitieve en executieve functies.
Executieve functies worden ook wel hoogontwikkelde cognitieve functies genoemd. Het
omvat de functies die ervoor zorgen dat het leren, emotieregulatie en gedrag georganiseerd
en gestuurd kunnen worden. Wanneer het bij een kind nodig is om functies te versterken
kijken we eerst naar de onderliggende cognitieve functies die hiervoor nodig zijn. Daarnaast
kijken we naar hoe informatie verwerkt wordt. In de klas zetten we de methode breinhelden
in. Aan de hand van de methode oefenen de kinderen de executieve functies met ‘krachten’.
Door de methode spreken we binnen de ZON-groepen dezelfde taal. Voor het bijhouden van
19

https://plpo.nl/wp-content/uploads/2017/09/32_Loo-F.-van-en-Doorn-E.-van_2017_06_ARTIKEL_Medierend_leren.pdf
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de executieve functies zetten we de leerlijn executieve functies in (LEF). Metacognitieve
functies zijn vaardigheden die een kind in staat stellen om na te denken over zijn leer-, denken ontwikkelprocessen. Metacognitie komt aan de orde bij het formatief evalueren en het
leren denken.
5.5.5 Mindset, overexcitabilities
Voor het leren aangaan van uitdagingen en door een leerkuil heen kunnen gaan hebben de
kinderen een groeimindset nodig. Veel kinderen hebben door hun snelle manier van denken
nog niet leren leren, waardoor zij direct blokkeren wanneer zij de stof niet in 1 keer
begrijpen of kunnen maken. Aan de hand van psycho-educatie waarbij we de methode op
ontdekkingsreis, mindset en LEF kunnen inzetten, maken we de kinderen bewust van hun
mindset en de stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een groeimindset. Bij het
leren leren spelen ook de overexcitabilities een belangrijke rol. Hoe iemand zich voelt,
emoties van anderen opvangt, behoefte heeft aan bewegen of overprikkeld is, kan van
invloed zijn op het leren en presteren. De leer-en zorgcoach kunnen beide signaleren welke
overexcitabilities belemmerend werken. Het team wordt door een gespecialiseerde
zorgcoach getraind in het leren herkennen van over-of onderprikkeling zodat zij hier
handelingsgericht mee kunnen omgaan. Ook hier zetten we weer een stuk psycho-eductie
in. De kinderen leren de overexcitabilities bij zichzelf en de ander te herkennen. Ook leren zij
aan te geven wanneer zij overprikkeld of onderprikkeld zijn. Vanuit wederzijds begrip en
acceptatie wordt ook het pedagogisch klimaat versterkt.
5.5.6 Leren en presteren
Leren en presteren gaat over het aanleren van lezen, spellen, schrijven, begrijpend lezen,
Engels en rekenen op een gepersonaliseerde manier, we volgen hierbij de leerlijnen van
Nieuw leren en ParnasSys. Het kind vult aan het begin van het leren leren zijn eigen
dagplanning en doelenmuur in (deze zijn te vinden in het portfolio van het kind). Voor
kinderen die meer sturing nodig hebben kan een (vooraf of samen) ingevulde dagplanning
helpend zijn. De algemene doelen worden genoteerd op de doelenmuur in het lokaal. Dit
geldt voor de doelen die de komende week centraal staan. Het rooster geeft de vakken aan
die die dag tijdens het leren en presteren aangeboden worden. De weekplanner geeft de
opdrachten aan die in ieder geval aan het eind van de week af moeten zijn.
Instructies voor een vak worden aan de hand van het
TASC-model aangeboden. Voordat we gaan nadenken
over wat we al weten over een onderwerp/vaardigheid
starten we de instructie vernieuwend en creatief, zodat
het brein van de kinderen geprikkeld/wakker wordt. Na
het ‘ontwaken’ van het brein kan de voorkennis
opgehaald worden en volgen we met de kinderen de
stappen uit het TASC-model. Instructies kunnen
klassikaal, in een groepje of individueel worden
aangeboden. Na de instructie gaan de kinderen aan het
werk. Ze kunnen hierbij samenwerken, maar kunnen
ook individueel werken. Ze kunnen gebruik maken van
verschillende materialen zoals werkboekjes,
bronnenboeken, leesboeken en/of een laptop.
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Leerlijnen kunnen afgevinkt worden wanneer een kind aan de hand van formatief evalueren
heeft laten zien dat hij het leerdoel beheerst.

5.5.7 Onderzoekend en ontwerpend leren
Binnen het ZON-onderwijs leren de kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Voor het
onderzoekend leren zetten wij de methode GO geïntegreerd onderwijs in. De stappen van
onderzoekend leren worden gestructureerd via een digitale omgeving aangeboden. Het
uitgangspunt van GO is dat de kinderen nadenken over “grote vragen” en de manier waarop
alles met elkaar verbonden is. Aan de hand van deze werkwijze hebben de kinderen
eigenaarschap over hun leerproces. GO staat voor gepersonaliseerd leren, het ontwikkelen
van 21e eeuwse vaardigheden en formatief toetsen en sluit daardoor naadloos aan op onze
werkwijze. Wij zetten GO in binnen alle groepen.

Voordelen
Sluit aan bij de leer-en denkstrategieën
van onze kinderen

•
•
•
•

Samenhang tussen de vakken

Sluit aan bij onze manier van werken
met het portfolio en formatief evalueren

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sluit aan bij onze manier van werken
met leerlijnen
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De kinderen gaan thematisch op
ontdekkingstocht. Er is ruimte voor het
stellen van levensvragen.
Geen kennis stampen, maar vragen
stellen, divergent denken.
Niet invullen, maar nadenken, deep
level learning.
De kinderen worden uitgedaagd om
creatief te denken. Verbindingen te
maken en samen te werken.
Geschiedenis
Burgerschap
Filosofie
Aardrijkskunde
Biologie
Kunst en cultuur
Natuur en techniek
Wanneer het onderzoeksproces is
afgerond kunnen de kinderen hun
eindproduct uploaden. Zo ontstaat een
portfolio waarin zichtbaar is wat de
leerling heeft geleerd.
De kinderen worden gecoacht in het
leren leren, ontwikkelen van een
groeimindset en het leren inzetten van
talenten.
De leerdoelen van een thema zijn
gekoppeld aan leerlijnen.
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De methode geeft ruimte aan eigen
vrijheid, manier van leren maar ook
structuur voor kinderen die dat nodig
hebben.

•

•

De methode is geschikt voor zowel de
jongste als de oudste kinderen
Doorgaande lijn

•
•

Ieder thema heeft een themaposter die
we ophangen in de klas en op de gang.
Hierop staan vragen die weer leiden tot
de volgende. Hier worden ook
verbindingen tussen de thema’s
aangegeven.
Binnen de ruimte waar de kinderen
inloggen kunnen zij stap voor stap op de
buttons voor onderzoekend leren
klikken.
Wij zetten de methode dit schooljaar in
voor ZON-groep 1 en 2.
Er is een doorgaande lijn richting het VO
aanwezig. Ook de kinderen met een
grote voorsprong kunnen zich hierdoor
blijven uitdagen.

Voor het ontwerpend leren zetten wij specifieke opdrachten in, bijvoorbeeld vanuit het
wetenschapsknooppunt, waarbij de kinderen de stappen voor ontwerpend leren moeten
inzetten. Ontwerpend leren draagt bij aan het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van
creatieve oplossingen. Kinderen presenteren hun ontwerpen aan elkaar. Bij ontwerpend leren
besteden we aandacht aan de volgende ontwerpvaardigheden:
• Denk alle kanten op;
• Durf fouten te maken;
• Bepaal je richting;
• Deel ideeën;
• Breng ideeën tot leven;
• Leef je in.
5.5.8 Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is een essentieel onderdeel van ons curriculum. Er wordt vanuit een
breed perspectief gekeken naar de manier waarop wij onze kinderen in beweging willen
krijgen, omdat wij geloven in het positieve effect van bewegen op het welzijn en de algehele
ontwikkeling van de kinderen. Naast de kerndoelen gericht op het bewegingsonderwijs
richten wij ons tijdens deze lessen ook op groepsvorming, samenwerkopdrachten,
weerbaarheid en sociale vaardigheden. De zorgcoach voert deze onderdelen uit binnen de
uren voor bewegingsonderwijs. Een bevoegd leercoach biedt het bewegingsonderwijs aan.
Door te geloven in je eigen kunnen, je bewust te zijn van je eigen mentale en fysieke kracht
en hierbij de juiste positieve mindset en sociale vaardigheden te ontwikkelen, zijn wij
overtuigd dat onze leerlingen zich optimaal, als zelfbewuste en sterke persoonlijkheden
kunnen ontwikkelen.
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5.6 Burgerschap
Burgerschapsvorming is een verplicht curriculum. De overheid geeft drie domeinen aan die
de kern vormen van burgerschapsvorming.
•
•
•

Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier
tot oplossingen komen.
Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de
verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen.

Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst, zodat zij voorbereid worden op volwaardige
deelname aan de samenleving. Om later als actieve, geïntegreerde burgers goed te kunnen
functioneren in die samenleving, moeten zij o.a. weten wat hun rechten en
verantwoordelijkheden zijn, dienen zij de Nederlandse taal goed te beheersen en moeten zij
de algemeen geldende waarden en normen accepteren en naleven. Ook dienen zij
gemotiveerd en bereidwillig te zijn om open te staan voor meningen van anderen. Wanneer
je elkaar kent en respecteert, kun je op een vreedzame manier samenleven. Door de inzet
van GO geïntegreerd leren en de methode morele talenten bieden we de kinderen een
structureel onderwijsaanbod gericht op het aanleren van vaardigheden die actief
burgerschap en sociale integratie bevorderen aan. De Four Absolutes die we als basis
hebben voort het ontwikkelen van een moreel hoogstaande organisatie dragen bij aan een
positief klimaat binnen en buiten de klas. De kinderen leren nadenken over hun eigen gedrag
en houding en hoe zij positief kunnen bijdragen aan de omgeving van school en daarbuiten.
Aan de hand van de Initiatives of Change leren de kinderen nadenken over het zorgzaam
omgaan met onze aarde, ethisch leiderschap, een rechtvaardige economie en een duurzame
wereld. We zetten ons actief in voor een duurzame wereld en het goed omgaan met de
aarde. De kinderen kunnen hierbij hun talenten en eigenschappen inzetten.
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6. Methodes die ingezet worden als bronnenboek
6.1 Methodes
De methode wordt als bronnenboek gebruikt. Er zijn dan ook meerdere methodes aanwezig
zodat kinderen ook kunnen ontdekken hoe zij leren en welke methode hen het beste helpt
om hun doelen te behalen.
Basisvakken
Gedrag/ leren leren/
Go geïntegreerd onderwijs
mindset
Rekenen
Groepsvorming, gedrag: Wereldorientatie samenhang
• Wiswijs
• Op
• Geschiedenis
ontdekkingsreis
Extra: Geschiedenis anders
• Alles telt
Blink bronnenboeken
•
Goed
gedrag
• Muiswerk
• Burgerschap
• Kwink
Rekenen verrijking
Extra: Morele ontwikkeling
• Somplus
van kinderen
Leren leren/ leren
• Somplextra
Op ontdekkingsreis
denken
• Denkwerk
• Filosofie
• Op
• Wiskundehoek
ontdekkingsreis
• Aardrijkskunde
Taal
Extra: Blink bronnenboeken
• Het vooruitwerk• Staal
Topomaster
lapbook
• Muiswerk
• Biologie
Taal verrijking
• Kunst en cultuur
• Denkwerk
• Natuur en techniek
• Inzet extra talen
Extra: Blink bronnenboeken
ZON-opkomst
Begrijpend lezen
Mindset:
Onderzoekend en ontwerpend
leren
• Grip op lezen
• Werkboek
mindset
• Muiswerk
• LEF
Engels:
• Op
Discovery Island
ontdekkingsreis

Schrijven
• Schrijven doe je zo
Pennenstreken
Lezen
• Veilig leren lezen,
• Estafette versie 2
• Muiswerk
• Karakter
Lezen verrijking
• Bolleboosboekjes
• Engelse boeken
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Executieve functies
• Breinhelden
Overexcitabilities

Bewegingsonderwijs

44

6.2 Hoogbegaafdheid en leren lezen
Veel kinderen die met een ontwikkelingsvoorsprong bij ons instromen kunnen al lezen. Dit is
een spontane ontwikkeling die het kind zich van nature eigen heeft gemaakt. Wij houden
dan ook rekening met de verschillen die de kinderen in ZON-groep 1, en soms ook ZONgroep 2, op dit gebied kunnen hebben. We checken bij binnenkomst of het kind de
elementaire leeshandeling beheerst zodat we kunnen aansluiten bij het verwervingsniveau
dat het kind op dat moment heeft. We gebruiken hiervoor de formulieren van de
herfstsignalering vanuit het expertisecentrum Nederlands20. Binnen ons onderwijs bieden
we het lezen, spellen en schrijven in samenhang aan. We starten hiermee in ZON-groep 1.
Leren lezen, spellen en schrijven wordt aangeboden op een manier die bij de kinderen past:
• Top-down;
• We sluiten aan bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind;
• Leren lezen, schrijven en spellen door voeden in het hoofd, verbinden met het hart
en doen met de handen;
• Aanbod van een bibliotheek;
• De ZIN van de week; we starten niet met letters maar met woorden en zinnen.
• Inzet van hoeken;
• Inzet van leesboeken die bij het kind passen;
• Bewust benoemen en aanbieden van de cognitieve bouwstenen die nodig zijn,
waardoor we een nauwkeurige attitude vergroten en versterken.
We zorgen ervoor dat de kinderen leesboekjes krijgen op hun verwervingsniveau. De
leesbibliotheek bevat o.a. boekjes van literatuureducatie van de methode Karakter. Tijdens
de ingeroosterde leestijden lezen de kinderen hieruit. Indien kinderen willen mogen ze vrij
kiezen om te oefenen met bladen uit de DMT-oefenmap.
6.2.1 Elementaire leeshandeling
De letters en tweeklanken worden top-down aangeboden op ons letterbord.
Bij het leren lezen kijken we goed of het kind de letters herkent en de elementaire
leeshandeling beheerst. Dit houdt in dat het kind de volgende stappen beheerst:
• Het geschreven woord kunnen analyseren in afzonderlijke grafemen. Het kind kan
bijvoorbeeld het woord lamp verdelen in de grafemen l a m p;
• De juiste fonemen kunnen koppelen aan de grafemen. Het kind kan bijvoorbeeld de l
koppelen aan de grafeem l;
• De volgorde van de fonemen onthouden;
• Het auditief synthetiseren van de afzonderlijke fonemen. Het kind kan l+a+m+p
samenvoegen;
• Het kind kan betekenis geven aan het gesproken woord lamp.

20

https://expertisecentrumnederlands.nl/uploads/default/2/0/2011-protocol-leesproblemen-en-dyslexie-groep-3-herfstsignalering-langzullen-ze-lezen.pdf
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6.2.2 Leren lezen, spellen en schrijven tegelijk
Binnen ons onderwijs kiezen we ervoor om het lezen, spellen en schrijven tegelijk aan te
bieden. We sluiten hierbij aan bij de visie dat kinderen niet leren schrijven door te lezen,
maar wel leren lezen door te schrijven. Het leren lezen en spellen verloopt beter wanneer
kinderen de woorden opschrijven21. Letters, woorden en zinnen die de kinderen al kunnen
lezen leren zij direct te schrijven. Tijdens schrijfactiviteiten bieden we de kinderen de
woorden aan uit de ZIN van de week en de thema’s die de kinderen aangeboden krijgen. We
bieden hierbij direct de spellingsregel aan die bij het geschreven woord hoort. De kinderen
leren hierdoor de verbinding tussen de vakken te leggen. Zo worden verbanden gelegd en
voorkomen we dat kinderen fouten automatiseren waardoor zij later veel moeite moeten
doen om dit te herstellen. Indien het kind motorisch voldoende ontwikkeld is, oefenen we
direct met kleine bewegingen en de juiste grootte van de letters. We letten hierbij ook op:
• De juiste schrijfrichting,
• De inzet van een anti-ballistische pen (De anti-ballistische pen maakt onregelmatige
bewegingen hoorbaar en daarmee bewust).
• Het juist schrijven van de letters: vorm, juiste postitie op de hulplijnen,
Als belangrijke schrijfvoorwaarden zien wij:
• Kennis hebben van je lichaam,
• Bewustzijn van je lichaam,
• Controle hebben over je lichaam,
• De begrippen links, recht, boven en onder kunnen toepassen
• Het kunnen maken van fijnmotorische handelingen.
Binnen de ZON-groepen hebben we te maken met hoogbegaafde en zeer hoogbegaafde
kinderen. Hierdoor komen we ook in aanraking met de asynchrone ontwikkeling die
kinderen kunnen hebben. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld lezen maar motorisch nog
jong zijn, waardoor het leren schrijven een belemmering is. Wanneer het schrijven nog niet
vanzelf gaat maken we gebruik van de screeningslijsten uit: ‘Eerst bewegen, dan leren’ en de
volgende criteria:
• Het kind heeft een goede ooghandcoördinatie
• Het kind kan vormen waarnemen en onderscheiden
• Het kind kan kritisch waarnemen
• Het kind kan de begrippen links, recht, onder en boven toepassen.
Zo krijgen we een mooi beeld van de motorische ontwikkeling van het kind en kunnen we
aan de slag met ontwikkelingsoefeningen die beschreven staan. De oefeningen vormen het
neuromotorisch ontwikkelingsprogramma van het INPP (Institute for Neuro-Psysiological
Psychology) waar het hele boek op gebaseerd is 22. Omdat we voeden in het hoofd,
verbinden met het hart en doen met de handen maken we veelvuldig gebruik van
kinesthetische materialen, kleurrijke platen en materialen gericht op de fijne en
grofmotorische handelingen die geïntegreerd worden in de schrijflessen, schrijfhoek en
bewegingslessen. De kinderen mogen o.a. gebruik maken:
21

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/bijlagen/JSW/schrijvensneller.pdf
Eerst bewegen, dan leren - Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor scholen (INPP) - Sally Goddard Blythe - Uitgeverij
Die Keure
22
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•
•
•
•
•

De lichtbak met verschillende materialen;
Verschillende talen zoals oefenen met Chinese letters en cijfers;
Sensorische materialen zoals: zand, brooddeeg, klei scheerschuim, vingerverf
De augemented reality sandbox;
Stempels, kralenplan, kralen, prikpennen

6.2.3 DMT
Naast de afname van de herfstsignalering bij de instroom van een kind in OG1 kan er
behoefte zijn aan tussentijdse screening van het niveau van het kind. We gebruiken hiervoor
de DMT-oefenkaarten. Voor kinderen die graag rijtjes oefenen worden zij ingezet als extra
aanbod bij het leren lezen.
6.2.4 Wanneer een methode wel nodig is
Wanneer een kind geen voorsprong heeft op het gebied van lezen dan zetten we gerichte
instructie in. Binnen OG1 gaan we aan de slag met ‘slakkentaal’ en voorbereidend schrijven
oefeningen23. Kinderen uit OG2 die hier ook behoefte aan hebben nemen op die momenten
ook deel aan de instructies en oefentijd. Met slakkentaal leren de kinderen om woorden in
afzonderlijke klanken te segmenteren. Vervolgens leren we de kinderen tegelijk wat
schrijven is; voor elk stukje slakkentaal zetten we een teken op papier. Dat kan een letter zijn
of een combinatie van letters (tweeklanken). Aan het begin schrijven de kinderen stukjes
slakkentaal altijd met hetzelfde teken. Daarna gaan we aan de slag met andere tekens die
soms nodig zijn, bijvoorbeeld: soms niet ‘k’ maar ‘kk’. We leggen hierbij direct de
spellingsregel uit. We bouwen het lees, schrijf en spellingsonderwijs verder uit naar
aanleiding van de stappen die het kind maakt. We kunnen hiervoor verschillende methodes
als bronnenboek inzetten.

23

https://www.alfabetcode.be
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7. Schoolklimaat
7.1 Sociale en emotionele veiligheid
Binnen onze schoolomgeving komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van een
hoogbegaafd kind en bieden we extra begeleiding aan kinderen die vanuit een schooltrauma
moeite hebben met emotieregulatie en/of het managen van hun gedrag. De zorgcoach
wordt hier iedere dag specifiek voor ingezet. Er worden kansen gecreëerd om sociale
vaardigheden te oefenen, probleemoplossend handelen toe te passen en om te leren gaan
met emoties van zichzelf en de ander. Door de ontwikkelingsgelijken om de kinderen heen
krijgen zij de gelegenheid tot spiegeling, wat het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld
mogelijk maakt. Dit alles onder begeleiding van professionals die kennis hebben van de
stimulerende en belemmerende factoren die hoogbegaafde en zeer hoogbegaafde kinderen
tegenkomen op dit gebied. Professionals die getraind worden om hun emoties en
stemgeluid onder controle te houden om te allen tijde een stabiele en rustige factor te
kunnen blijven en zijn voor de kinderen. Zij kunnen aanvoelen wanneer zij zelf even moeten
ontprikkelen of ontladen en dragen hun taak dan even over aan de collega naast hen. Sociale
en emotionele veiligheid is essentieel voor onze intens gevoelige kinderen die snel emoties
en stress oppikken van anderen, dus ook de emoties en stress van volwassenen. Met
gelijkgestemden in een omgeving zijn is prettig voor de herkenning maar zorgt ook voor
uitdagingen zoals het rechtvaardigheidsgevoel dat kan botsen, het door willen zetten van
een eigen plan of zo intens reageren dat de ander daardoor ook uit zijn doen raakt. Deze
leermomenten ontnemen we de kinderen niet, ze kunnen hierdoor een sterke
persoonlijkheid ontwikkelen, weerbaar worden en leren wie ze zijn en wat ze nodig hebben.
Gezien de intensiteit moet dit wel deskundig begeleid worden binnen een setting die veilig
genoeg is om te mogen leren van en met elkaar. Onder veilig verstaan we dat ons gedrag
eerlijk en puur is. We blijven ondanks onze eigen emoties of frustraties rekening houden met
de ander.

7.1.1 Veiligheid binnen de groep
We bieden onze kinderen begrip, stimulering, aanmoediging en aanvaarding aan. Hierbij
werken we vanuit de basisbehoeften: relatie, autonomie en veiligheid, waar de kinderen
zeer veel behoefte aan hebben. Veiligheid is ook rust en structuur, het goed omgaan met
spullen en de klas netjes houden. Indien het gedrag van een kind vanuit beschadiging
dermate intens is waardoor de veiligheid van de groep niet meer geborgd kan worden, dan
verwijzen wij een kind door naar bijvoorbeeld Smartlink. Daar vindt specifieke begeleiding
plaats voor kinderen die niet deel kunnen nemen aan de schoolprocessen voordat zij hun
eigen trauma, beschadiging beter kunnen hanteren/verwerkt hebben. We hebben dan ook
een veiligheidsplan opgesteld waarin de benodigde stappen beschreven staan (Zie bijlage
10.5 Protocol sociale veiligheid). Dit veiligheidsplan is bekend bij ouders.
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7.1.2 Inzet methodes gericht op sociale en emotionele veiligheid
Voor het gericht werken aan de sociale en emotionele veiligheid in de groep gebruiken we
de methode Goed Gedrag, Kwink en ‘Ho tot hier en niet verder’ als bronnenboeken. We
plannen per week verschillende gerichte activiteiten in. Op basis van de dynamiek in de
groep of individuele behoeften worden activiteiten ingepland. Psycho-educatie vormt hier
een belangrijk onderdeel van. Het leren begrijpen van jezelf en de ander is de basis voor het
kunnen werken aan sociale en emotionele veiligheid. Hierbij vindt ook weer samenhang met
het vak burgerschap plaats.
7.1.3 Anti-pestcoördinatie
Binnen de ZON-groepen ligt de anti-pestcoördinatie bij de ZON-coördinator. Signalen
worden als eerste gemeld door het kind en/of de ouders bij de coaches van de groep. We
kiezen hiervoor omdat zij dagelijks met de kinderen werken en daardoor ook weten hoe het
kind benaderd kan worden. Zij kennen de gezinssituaties, achtergrond van het kind en
kunnen als eerste signalen opvangen. Daarna wordt er een melding bij de ZON-coördinator
gedaan. De coaches volgen de stappen van het anti-pestprotocol (bijlage 10. 8 Antipestprotocol) en geven de voortgang aan bij de ZON-coördinator en ouders. Tijdens een
leerlingbespreking worden dit soort situaties besproken, zodat alle collega’s oplettend
kunnen zijn op gedrag dat richting pesten gaat.

7.1.4 Meldcode kindermishandeling
Sociaal-emotionele veiligheid houdt ook in dat we signalen van kinderen tijdig zien en
(h)erkennen. Wanneer de veiligheid van een kind in het geding is handelen we altijd in
overleg met de ZON-coördinator. Iedere stap die we nemen wordt altijd in overleg met
ouders genomen. In het geval van vermoeden van kindermishandeling volgen we de stappen
van de meldcode (zie bijlage 10.7 Meldcode kindermishandeling). Dit gebeurt tevens in
overleg met de directeur van de school.
7.1.5 Criteria en meting resultaten
We houden de ontwikkelingen op sociaal- emotioneel gebied bij met ZIEN24. Ouders kunnen
vanuit ParnasSys lezen hoe hun kind zich ontwikkelt en wat eventuele adviezen zijn. Naast het
gebruik van ZIEN, vullen ouders 1 keer per schooljaar een vragenlijst in waarin zij kunnen
aangeven hoe zij het sociaal-emotionele klimaat zien en wat het kind hier thuis over aangeeft.
Eventuele verbeterpunten worden meegenomen in het verbeterplan voor de ZON-groepen.
Positieve punten worden als complimenten meegegeven aan de kinderen en de coaches.
7.1.6 Ambities op het gebied van veiligheid
Wij streven ernaar dat ieder kind met plezier naar school kan gaan. Daar is een veilig
pedagogisch en didactisch klimaat voor nodig. Door de ZON-aanpak kunnen wij dit beter
waarborgen. Deze aanpak vergt enig omdenken. Vooral ook omdat geldstromen heel anders
ingezet gaan worden. De ZON-aanpak is ontwikkeld en toepasbaar op alle scholen in
Nederland. Wij willen met pilotklassen gevolgd door pilotscholen het rendement aantonen en
de implementatie van de ZON-aanpak starten. Onze kennis en ervaring geven wij graag door
aan anderen om ons heen.
24

https://www.parnassys.nl/producten/modules/zien
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8. Onderwijsresultaten
8.1 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
We bieden de kinderen activiteiten aan waarvan ze kunnen leren. Hierbij sluiten we aan bij
de zone van de naaste ontwikkeling. Het bijhouden van de ontwikkeling van ieder kind vormt
hier een belangrijke voorwaarde voor. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen
door:
1. De behaalde leerdoelen vast te leggen in ParnasSys, afvinken van de leerlijnen door de
coach.
2. De behaalde leerdoelen door het kind vast te laten leggen in het portfolio, afvinken
van de leerlijnen door het kind.
3. Formatief evalueren.
4. Een overzicht te maken van de gemaakte bloktoetsen per kind en Cito resultaten. Groei
in resultaten wordt aangegeven met kleuren.
5. Methodeongebonden toetsen uit het Leerling Volg Systeem.
6. Portfolio GO geïntegreerd onderwijs voor belangrijke vaardigheden en kennis van de
wereld.
7. Rapportages over de ontwikkeling door zowel de zorgcoaches als de leercoaches in
ParnasSys.
8. ZIEN– het emotioneel-sociaal leerlingvolgsysteem van groep 3 t/m 8.
9. Het bespreken van de leer-en zorgplannen vier keer in een schooljaar.
10. Het OPP, indien opgesteld.
11. Leerlingbesprekingen met het team.
8.1.1 Formatief evalueren
We werken niet met toetsen die een cijfer krijgen maar met het afvinken van een leerdoel
aan de hand van formatief evalueren25. Het kind laat aan de hand van bijvoorbeeld een
werkstuk, lapbook of filmpje zien wat het geleerd heeft. Aan de hand van formatief
evalueren bespreken we hoe het kind te werk is gegaan: wat was het doel, wat waren de
succescriteria, wat zien we hiervan terug in de presentatie? Formatief evalueren gebeurt in
‘groei’ taal, gericht op het versterken van een groeimindset. Hierdoor krijgen de kinderen en
de coaches voortdurend inzicht in de leerprocessen die plaatsvinden, wat de motivatie en
het zelfvertrouwen van het kind bevordert. Aan de hand van het formatief evalueren kunnen
vervolgstappen genomen worden. Dit kan een nieuw doel zijn of verbeterpunten; onderwijs
op maat wordt hierdoor gerealiseerd. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel
van succesvolle formatieve evaluatie waardoor toetsen niet nodig zijn. We voorkomen
hiermee een toetscultuur, waarbij men veel minder inzicht krijgt in de processen en
kinderen al snel cijfers gaan vergelijken met elkaar. We versterken tegelijkertijd de
25

https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/
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metacognitie (het kunnen kijken naar het gedrag en het eigen leerproces) en de executieve
functies (plannen, doelen formuleren, uitvoeren) van het kind.
Op de vrijdagen starten we het leren en presteren met formatief evalueren. We bekijken de
weekplanning en kijken naar onze persoonlijke dagplanningen en leerlijnen uit ons portfolio.
We evalueren en schrijven een kort groeiverslagje van de week. Daarna mogen er indien van
toepassing leerlijnen afgevinkt worden.

8.2 Resultaten
We zijn een startend concept. Wij zullen de volgende resultaten gaan rapporteren.
Onderwijsopbrengsten achtste leerjaar (gemiddelde van de leerlingen in groep 8)
Vakgebied
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen en Wiskunde
Engels
Studievaardigheden
Eindtoets
Sociale en maatschappelijke competenties
Kennis van de Wereld ( geschiedenis,
aardrijkskunde, techniek, burgerschap
Sociaal- emotioneel

Toets
Redzaamheidlezen
Cito Spelling
Cito Begrijpend Lezen
Cito Rekenen-Wiskunde
CITO Engels
CITO Studievaardigheden
IEP
GO geïntegreerd onderwijs Portfolio
Leerlijnen ParnasSys en Nieuw Leren.
ZIEN

8.3 Uitstroom en doorstroming
We rapporteren naar welke scholen de leerlingen uitstromen en welke adviezen ze hebben
gekregen. Het ijkpunt is daarbij of de leerling die uitstroom heeft die het beste bij hem of haar
past. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht.
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9. Financieel beheer
De ZON-aanpak wordt nog niet bekostigd vanuit de overheid. Toch werken wij met
onderwijs en zorg voor de groep omdat wij geloven dat dit goed is voor de kinderen. Om dit
te bekostigen werven we extra geld aan de hand van vrijwillige bijdragen vanuit ouders,
giften, sponsors en het aanschrijven van fondsen.

9.1 Ondersteunen van de ZON-aanpak
Er zijn verschillende manieren om ons concept te sponsoren.
• Een particuliere donatie
Als donateur kunt u zelf bepalen hoeveel u wilt doneren en of u dit eenmalig of
maandelijks wilt doen. We houden u op de hoogte van onze bestedingen en
resultaten via onze digitale nieuwsbrieven, website en Social media.
•

Zakelijke donatie
Een bedrijf, stichting of fonds kan een structurele of eenmalige gift doen. Deze giften
zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

•

Sponsoring in geld
Men geeft ons een bijdrage in geld. Sponsoring is geen belastingvrije inkomstenbron
omdat de sponsor er iets voor terug verwacht. De sponsorbedragen vallen onder de
levering van producten en diensten binnen de omzetbelasting. De BTW moet in
rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de
Belastingdienst. Een sponsor zal de aan hem door de vereniging gefactureerde BTW
overigens meestal als voorbelasting kunnen verrekenen. Aftrek van voorbelasting is
alleen mogelijk als zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor
de waarde van de prestatie.

•

Sponsoring in natura
Men geeft ons een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding,
schriften of spullen voor de techniekhoek. Ondanks dat er geen geld wordt
uitgewisseld, moet er wel belasting worden afgedragen. Als waarde van de
sponsoring in natura geldt de inkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter
beschikking stelt. Ook hier geldt dat aftrek van voorbelasting alleen mogelijk is als
zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde met de
waarde van de bijdrage in nature en de waarde van de tegenprestatie.

•

Sponsorovereenkomst
In het geval van grote bedragen zullen wij een sponsorovereenkomst aanbieden,
omdat anders over het volledige bedrag (of de waarde van de gift in natura)
omzetbelasting betaald moet worden. Een sponsorovereenkomst is maatwerk. De
belangrijkste elementen in de overeenkomst zijn een duidelijke omschrijving van
financiële of materiële prestaties van de sponsor en de tegenprestatie vanuit
stichting Reveles

ZON-Onderwijs

52

Er kan gekozen worden uit de volgende tegenprestaties:
o Meer naamsbekendheid door bijvoorbeeld reclame in onze nieuwsbrieven, op
de website of op PR-artikelen
o Kennisoverdracht op HB-gebied.
o Bij grote sponsorbedragen: een KernTalentenanalyse.
•

Vennootschapsbelasting
Als een bedrijf een geldbedrag aan een organisatie betaalt in ruil voor
naamsbekendheid van het bedrijf, wordt de betaling gezien als een vergoeding voor
reclame. Een dergelijke betaling is voor het bedrijf volledig aftrekbaar voor de
vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus
aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als ’reclame’ stelt, is dat de betaling het
bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor
reclame- of sponsordoeleinden. Voor de ontvangende partij gelden evenwel de
eerder genoemde grensbedragen.

•

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Investeren in de ZON-aanpak biedt mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord
ondernemen uit te dragen. Want met een investering laat u zien dat u met uw bedrijf
investeert in kinderen die vastlopen, of niet tot hun recht komen, binnen het regulier
onderwijs. U kunt investeren in de vorm van een donatie, sponsoring of inzet van
‘vak’ specialisten.

9.2 Stichting Reveles, ANBI status
Het vormgeven van de ZON-aanpak wordt financieel en materieel ondersteund door de
Stichting Reveles. Reveles is een “onafhankelijke stichting die het onderwijs voor meer- en
hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Drechtsteden wil bevorderen en in
standhouden” (citaat uit de oprichtingsakte). “De stichting Reveles organiseert daartoe
zonder enig tegenbelang activiteiten ten behoeve van het onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde kinderen.” Het ZON-onderwijs wil daarbij dat elk meer- en hoogbegaafd kind
een lesprogramma op maat krijgt aangeboden. In dit lesprogramma moeten kinderen zowel
individueel als samen werken aan de persoonlijke doelen en moet een duidelijke verbinding
worden gelegd naar de maatschappij buiten de schoolomgeving. Het beleid is verder
uitgewerkt in het schoolplan.

De stichting is formeel op 24 juni 2019 opgericht door betrokken ouders en professionals.
Vanaf het voorjaar van 2019 hebben zij samen gewerkt aan de vormgeving van nieuw
basisonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de Drechtsteden.

ZON-Onderwijs

53

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
•
•
•

Ingeborg de Keizer, voorzitter
Winfred van Houwelingen, penningmeester
Esther Jeras, secretaris
Het bestuur is bereikbaar via de voorzitter: ingeborg@eigenmeerwaarde.nl
Het bestuur vervult deze rollen op vrijwillige basis. De leden ontvangen geen vergoeding.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door vrijwillige bijdragen van ouders,
subsidies, schenkingen, donaties, legaten ed.
Stichting Reveles heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI-status
geeft fiscale voordelen voor zowel donateurs om giften te doen, als voor de Stichting om
giften te ontvangen ten behoeve van het ZON-onderwijs:

•
•

Een donateur kan giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels)
Een ANBI instelling hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over schenkingen
en/of erfenissen die ontvangen worden voor het algemeen belang.
Omdat de stichting in 2019 is opgericht is er nog geen financieel jaarverslag. Wel is er een
businesscase op basis waarvan de stichting is opgericht. Deze businesscase is op te vragen bij
de voorzitter van de stichting.
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week idde week

maandag

35

0

24 08

36

1

31 08

37

2

07 09

38

3

14 09

Schoolreis

39

4

21 09

Startgesprekken

40

5

28 09

41

6

05 10

42

7

12 10

43
44

dinsdag

woensdag

26 10

45

9

02 11

46

10

09 11

47

11

16 11

48

12

23 11

49

13

30 11

50

14

07 12

51

15

14 12

52

21 12
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28 12

1

16

04 01

2

17

11 01

3

18

18 01

4

19

25 01

5

20

01 02

6

21

08 02

7

22

15 02

8

Informatieavond

Reguliere Gr. VRIJ

Week tegen pesten

Startgesprekken

Schoolfotograaf

Start KBW/foto br/zs

RTL 4: filmochtend

Herfstvakantie

Week vd Mediawijsheid
10-min./VO-advies

SINT, middag vrij

Kerstviering

ALLE LLN. middag VRIJ
1e Kerst

Kerstvakantie

Nieuwjaar

Voorleesontbijt

STUDIEDAG 2

Rapport mee
10-min./VO-advies

10-min./VO-advies

LLN.VRIJ

Voorjaarsvakantie

01 03

10

24

08 03

11

25

15 03

12

26

22 03

Week van het Geld

13

27

29-03

Theorie verkeersexamen

14

28

05-04

2e Paasdag

15

29

12 04

16

30

19 04

17

31

26 04

10 05

Inloophalfuurtje

Gr. 8 VO-advies

STUDIEDAG 1

22 02

03 05

Slot KBW

Drempelonderzoek

23

19

Jantje Beton-actie t/m 23 september

Boekenmarkt?

9

18

vrijdag

STARTDAG

19 10
8

donderdag

BHV herhaling
STUDIEDAG 3

Paasviering, 13u VRIJ

Goede vrijdag

Eindtoets gr.8

Koningsspelen

Inloophalfuurtje
Eindtoets gr.8
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart

20

32

17 05

Jaarbestelling

21

33

24 05

2e Pinkster

22

34

31 05

23

35

07 06

24

36

14 06

25

37

21 06

26

38

28 06

28

39

05 07

28

40

12 07

29

1

19 07

Avondvierdaagse?

Zomerfeest

TEAM vergadering
Schoolkamp

Musical groep 8

10-minutengesprek

Feestochtend

Wisselmiddag

Afsluiting schooljaar
Zomervakantie

Schoolkamp

Kamp/Rapport mee

Ltst schooldag reg. gr.

ZON LLN.middag VRIJ

10.2 Bijlage 2

Rooster ZON-groep 1
Tijd
8.309.15

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT
Motoriek

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT
Motoriek

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT
Motoriek

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT
Motoriek

9-159.30

-Cognitieve
bouwstenen,
executieve functies

-Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

-Cognitieve
bouwstenen,
executieve functies

-Cognitieve
bouwstenen,
executieve functies

-Cognitieve
bouwstenen,
executieve functies

9.3010.00

Ritme van de dag/ tijd
Levensbeschouwing

Ritme van de dag/ tijd
Leren leren cognitieve
bouwstenen

Ritme van de dag/ tijd
Psycho-educatie
Grey of the day

Ritme van de dag/tijd
Burgerschap
Overexcitabilities

Ritme van de dag/ tijd
Grey of the day

Pauze
- Proefje tijdens
- 15 min eten en
Drinken
- 15 minuten buiten
Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Pauze
- Proefje tijdens
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten
Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Pauze
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten

Pauze
- 15 min eten en
drinken
-15 minuten buiten

Pauze
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren. voor 1 vak

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren. voor 1 vak

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Leren en presteren
- Rekenen/ wiskunde

Leren en presteren
- Spelling/ Taal

Leren en presteren
-Rekenen/wiskunde

Leren en presteren
- Spelling/ Taal

Bewegeningsonderwijs

Pauze

Pauze

Vrij

Pauze

Pauze

12.4013:00

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

13.0013.15

Lezen

Lezen

Leespromotie

Engels

Begrijpend lezen

Leespromotie
Techniek/
handvaardigheid/ 21th
century skills

Daily Mile

Daily Mile

Bewegend leren

GO- geïntegreerd
onderwijs
( 3/ 4 bewegend leren
buiten)

GO- geïntegreerd
onderwijs:
( 3/ 4 bewegend leren
buiten)

Leerlijnen doelen halen

Reflecteren

Reflecteren

Reflecteren.

10.0010.30
10.3010.45

10.4512.00
12.00-

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

12.40

13.1513.45
13.4514.00
14.0014.30/
14.55
14.5515.00
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Aardrijkskunde

( 3/ 4 bewegend leren
buiten)

Techniek/
handvaardigheid/ 21th
century skills
Vooruitwerklabbook
Reflecteren
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10.3 Bijlage 3

Rooster ZON-groep 2
Tijd
8.309.15

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

Inloop Zon-opkomst

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

ZON-opkomst
Automatiseren
Instructiemoment
RT

- Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

- Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

- Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

- Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

- Cognitieve bouwstenen,
executieve functies

Tijd
Levensbeschouwing

Tijd
Leren leren cognitieve
bouwstenen

Tijd
Psycho-educatie
Grey of the day

Tijd
Burgerschap
Overexcitabilities

Tijd
Grey of the day

Pauze
- Proefje tijdens
- 15 min eten en
Drinken
- 15 minuten buiten
Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Pauze
- Proefje tijdens
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten
Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Pauze
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten

Pauze
- 15 min eten en
drinken
-15 minuten buiten

Pauze
- 15 min eten en
drinken
- 15 minuten buiten

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren. voor 1 vak

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren. voor 1 vak

Breinactivering
TASC-model; instructie
gericht op leren en
presteren voor 1 vak

Leren en presteren
- Rekenen/ wiskunde

Leren en presteren
- Spelling/ Taal

Leren en presteren
-Rekenen/wiskunde

Leren en presteren
- Spelling/ Taal

Bewegeningsonderwijs

Pauze

Pauze

Vrij

Pauze

Pauze

12.4013:00

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

Executieve functies/
Psycho-educatie

13.0013.15

Lezen

Lezen

Leespromotie/ schrijven

Leespromotie/ schrijven

Engels

Begrijpend lezen

Aardrijkskunde

13.4514.00

Debatteren
Filosoferen
Programmeren

Daily Mile

Daily Mile

14.00-

GO- geïntegreerd
onderwijs:

GO- geïntegreerd
onderwijs:

Reflecteren

Reflecteren

9-159.30
9.3010.00

10.0010.30
10.3010.45

10.4512.00

12.00-

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

- 30 minuten buiten
Eten en
drinken

12.40

13.1513.45

15.00
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Bewegend leren
Leerlijnen doelen halen

Reflecteren

Techniek/
handvaardigheid/ 21th
century skills
Vooruitwerklabbook
Reflecteren
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10.4 Bijlage 4 Inhoud klassenmap
De klassenmap is een belangrijk onderdeel van het management van de ZON-groepen. De
leer- en zorgcoaches zorgen ervoor dat onderstaande tabbladen aanwezig zijn en dat de
juiste inhoud in de klassenmap zit.

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

1. Ontwikkelgroep
Rooster
Dagplanning/ overdracht
Overzicht aangeboden thema’s/ lessen
Presentie
Groepsoverzicht
Overzicht bloktoetsen/ citoresultaten
Leerlingenlijst/ bijzonderheden/ medische gegevens
Hulpouderlijst

➡
➡
➡

2. Draaiboek invaller
Draaiboek
Noodlessen (Leercoach en zorgcoach)
Computer (wachtwoorden, inlog invalkrachten, uitleg computerprogramma’s)

➡
➡
➡

3.

Regels
De schoolregels
Aanvullende groepsregels
Omgangsprotocollen

➡
➡
➡

4. Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan
Plattegrond van de groep
Formulier incidentmelding

5.
➡

Onderwijs
Schoolplan

6. Planningen
➡
Jaarplanning
➡
Toetskalender
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10.5 Bijlage 5 Overzicht zorgroute
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ACTIVITEITEN LEERKRACHT
Voor de
zomervakantie

Week 35
24 aug – 30
aug

•

Groepsoverdracht (mondeling + evt.
formulier)
• Groepsplannen basisindeling +
hiaten/doelen vermeld
• Evaluaties OPP’s
Startvergadering donderdag 27 augustus

ACTIVITEITEN IB
Voor leerlingen die uitvallen op de
DMT zorgniveau 2 (of 3) beschrijven
voor volgende schooljaar.

Overleg Peuterspeelzaal plannen voor
het schooljaar (IB-Adjunct – sept – jan –
mei + bezoeken koffieochtend directie)
Bespreking Onderbouwd met
Julianaschool & Friso plannen (IB +
adjunct)
Zien! koppelen aan inspectie in
ParnasSys (tabblad Beheer –
koppelingen – Zien!
gegevensuitwisseling)

Week 36
Eerste schooldag
31 aug - 6 sept Kwink: gouden weken!!!
Week 37
Di 8 september Informatieavond groepen
7 sept – 13 sept
Klassenronde door aanspreekpunt
pesten/vertrouwenspersoon. Poster op het
gedragsbord.
Week 38
Maandag 14 september schoolreis
14 sept – 20
sept
Groep 1-2/2-3 themavoorbereiding: maandag 14
sept (boeken)
Kwink: gouden weken!!!
Week tegen het pesten

Week 39
21 sept – 27
sept

Groep 8: ADIT nodig voor LWOO of
PRO aanvraag?

Maandagmiddag 21 sept en donderdagavond 24
sept Startgesprekken.
Dinsdag 22 september Leerlingvrije dag
Groep 8: CITO Bl E7afnemen (voor groep 8)

Week 40
28 sept – 4 okt

Deadline 27 september: Groepsplannen Lezen,
Spelling en Rekenen versturen naar IB +
plaatsen op X-schijf.
Groep 1-2/2-3 themavoorbereiding: donderdag 1 Check groepsplannen + aanbevelingen
okt (herfst )
bespreken met de leerkrachten.
Kinderboekenweek

Week 41
5 okt – 11 okt

Dinsdag 29 september BIO

Kinderboekenweek
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Week 42
12 okt – 18 okt

Week 43
19 okt – 25 okt
Week 44
26 okt – 1 nov

Week 45
2 nov – 8 nov

ACTIVITEITEN LEERKRACHT

ACTIVITEITEN IB

Groep 8: drempelonderzoek

Maandag 12 oktober 13.15 – 15.15 uur
Ondersteuningsteam bijeenkomst

Inschrijven voor leerlingbespreking i.v.m.
voortgangsgesprekken in week 46

Leerlingbespreking rooster ophangen in
de teamkamer. Leerkrachten schrijven
zelf in.

Herfstvakantie
Leerlingbespreking (ma 26 okt)

Leerlingbespreking (ma 2 nov)
Groep 1, voor leerlingen die meer dan 10 weken
op school zijn: Zien! alleen betrokkenheid en
welbevinden invullen (stelling 1 t/m 8).
Groep 2-8: Afname Zien!
leerkrachtvragenlijsten
Groep 5-8: Afname Zien! leerlingvragenlijsten
Deadline donderdag 12 november

Week 46
9 nov – 15 nov

Dinsdag 27 oktober SWB IB
bijeenkomst
Leerlingbespreking (ma 26 okt) – ivm
voortgangsgesprekken
Nagaan of er zorgleerlingen zijn
(doubleren/versnellen/OPP) bij de
leerkrachten. Indien nodig aansluiten bij
gesprekken.
Leerlingbespreking (ma 2 nov) – ivm
voortgangsgesprekken

Leerkrachten groep 8 + IB: maandag 2
november overleg voorlopig advies
Groep 1-2/2-3 themavoorbereiding: dinsdag 10
november (sint)
Groep 8: dinsdag 10 en donderdag 12 november
voorlopig advies VO.
Groep 1-7: Dinsdag 10 november
Voortgangsgesprek op afspraak. Ouders
uitnodigen voor een extra gesprek als er zorgen
zijn rondom een leerling.

Week 47
16 nov – 22
nov

Maandag 16 november Studiedag: analyse Zien!
maken

Dinsdag 17 november BIO

Groep 1-8: Tussentijdse evaluatie GP
Ma 23nov 15.30 uur Bijeenkomst groep 3
Herfstsignalering Lkr + IB

Week 48
23 nov – 29
nov

Groep 1-2/2-3 themavoorbereiding: Donderdag
26 november (Kerst)
Week 49
30 nov – 6 dec

Vrijdag 4 december Sinterklaas + 12.00 uur
leerlingen vrij
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ACTIVITEITEN LEERKRACHT
Week 50
7 dec – 13 dec
Week 51
14 dec – 20
dec
Week 52
21 dec – 27
dec
Week 53
28 dec – 3 jan
Week 1
4 jan – 10 jan

Week 2
11 jan – 17 jan

ACTIVITEITEN IB
Maandag 7 december 13.15 – 15.15 uur
Ondersteuningsteam bijeenkomst

Groep 1-2/2-3 themavoorbereiding: Maandag 14
december (winter)
Kerstvakantie

Kerstvakantie
Klassenronde door aanspreekpunt
pesten/vertrouwenspersoon. Poster op het
gedragsbord.
Bespreken met IB-er of er aanpassingen aan
CITO-afname nodig is.
Vanaf 13 jan tot 5 feb:
Groep 3-8: CITO toetsafname: AVI, DMT,
Spelling 3.0, Rekenen Wiskunde 3.0
Groep 4- 8: + Begrijpend lezen 3.0
Groep 6-8: + Taalverzorging
Toetsen invoeren in ParnasSys met 1 datum.

Bespreken met leerkrachten of
aanpassingen CITO nodig zijn / mogen.

Dinsdag 12 januari BIO

Zie toetsprotocol!
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10.7 Bijlage 7 Protocol sociale veiligheid

Sociale veiligheid & wegloopprotocol

Ook in sociaal opzicht willen wij ons veilig voelen. Daarmee bedoelen we dat leerlingen,
medewerkers en anderen zich veilig voelen op onze school. Wij creëren samen met ouders,
leerlingen en leerkrachten een veilig en positief schoolklimaat, waarbinnen iedere leerling
optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Om dat te bereiken, werken we toe
naar de implementatie van “Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit” (NVR). Deze
methodiek heeft "waakzame zorg" als kernelement in zich. De regie voor deze waakzame
zorg ligt expliciet bij ouders en school samen, waarbij de ZON-aanpak wederom duidelijk tot
uiting komt.
Hieronder treft u regels aan die we gemaakt hebben over de omgang met elkaar:
Van leer- en zorgcoaches wordt verwacht dat zij:
• Kritisch staan tegenover hun eigen functioneren;
• Ouders in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen;
• Indien gewenst of noodzakelijk een gesprek over een kind aanvragen;
• Samen met ouders oplossings- en krachtgericht om het kind gaan staan;
• Positieve verwachtingen in samenwerking met ouders kunnen formuleren en
uitstralen naar het kind.
• Ouders positief benaderen en open staan voor “kritiek” en dit niet van een
waardeoordeel voorzien;
• Vanuit hun professionaliteit zoeken naar de beste argumenten om hun handelen ten
opzichte van een leerling aan ouders te verduidelijken;
• Na het aanhoren van goede argumenten van de ouders, voldoende flexibel te zijn om
zo nodig het eigen handelen aan te passen;
• Weten waar grenzen van fatsoen en redelijkheid liggen, van leer- en zorgcoaches
accepteren we geen geweld, zowel fysiek als verbaal;
• Op geen enkele wijze discriminatie toepassen of dat tolereren van anderen;
• Zorgvuldig omgaan met achtergrondgegevens van iedere leerling en deze informatie
niet zonder toestemming van ouders doorgeven aan derden.
Van ouders wordt verwacht dat zij:
• Zich op de hoogte stellen van de schoolregels en zich aan deze regels houden;
• Leer- en zorgcoaches in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke
problemen;
• Respect tonen naar/voor coaches, leerlingen en andere ouders;
• Samen met de coaches kunnen overleggen over een oplossings- en krachtgerichte
aanpak voor hun kind;
• Deze aanpak ook samen met de coaches kunnen vormgeven;
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•
•
•
•
•
•

Weten waar de grenzen van goed fatsoen en redelijkheid liggen;
Leerkrachten positief benaderen en zelf ook open staan voor kritiek;
Zich niet op discriminerende wijze uitlaten over leraren, leerlingen en ouders;
Na het aanhoren van goede argumenten van de leercoach voldoende flexibel zijn om
indien nodig het eigen handelen aan te passen;
Pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag direct melden bij de leer of
zorgcoach van die dag.
Situaties die besproken moeten worden omdat deze onduidelijk zijn/ verhelderd
moeten worden en/of duiden op een ‘conflict’ situatie direct met de desbetreffende
coach bespreken op een respectvolle wijze. Indien nodig wordt dit gesprek
voortgezet met een vervolggesprek met de directie van de school erbij.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij:
• De school- en omgangsregels kennen en deze naleven;
• Respect tonen naar volwassenen en naar hun medeleerlingen;
• Geen discriminerende opmerkingen plaatsen of ruw taalgebruik t.a.v. medeleerlingen
en/of volwassenen gebruiken;
• Meningsverschillen met coaches, ouders of medeleerlingen op een correcte manier
oplossen, zonder uitingen van agressie zoals schoppen, schelden, slaan etc.
Hoe handelen wij bij het overschrijden van deze grenzen?
Met elkaar (ouders èn school) spreken wij af dat het kwetsen van anderen, fysiek of verbaal,
ofwel het stukmaken van spullen NIET acceptabel is. In dat geval wordt er ALTIJD contact
opgenomen met ouders. School en ouders gaan samen met het kind in gesprek waarbij het
grensoverschrijdende gedrag wordt afgekeurd en het kind in gelegenheid wordt gesteld het
contact met de ander (dat immers verbroken is) te herstellen. Na herstel kan de relatie weer
worden opgebouwd.
Handelen vanuit professionele zorgzame waakzaamheid betekent dat wij steeds duidelijk
maken aan het kind welk gedrag in dit geval wèl acceptabel zou zijn. We bieden een
handelingsalternatief. We zijn daarbij zelf het voorbeeld.
Wegloopprotocol: Hoe om te gaan met kinderen die weglopen
Het kan gebeuren dat kinderen weglopen door een incident in de klas, vaker nog is de
aanleiding een gebeurtenis op de speelplaats. De kinderen moeten altijd weten waar ze
terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Weglopen mag nooit een concurrerend alternatief
zijn. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat duidelijke afspraken maken met kinderen over
wegloopgedrag goed mogelijk is en heel vaak leidt tot het gewenste gedrag. Absolute
voorwaarde is wel dat het kind het alternatief als duidelijk beter inschat /ervaart dan
weglopen. Om dit te bewerkstelligen spreken we met de kinderen af dat ze altijd op het
terrein van de school moeten blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen weten
waar hun coach is. Zij moeten hem of haar in de gaten kunnen houden teneinde hun
veiligheid te vergroten. Soms moet een kind even uit de situatie kunnen stappen. Dit kan
omdat we vanuit de ZON-aanpak zorg en onderwijs aanwezig hebben op de school. Er is
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tijdens het buitenspelen binnen een zorgcoach aanwezig (op één afgesproken plek) waar het
kind even naartoe kan om even tot rust te komen en/of te praten met de zorgcoach.
Alle handelingen zijn gebaseerd op herstel van veiligheid en relatie. De kinderen zijn hiervan
op de hoogte, toch kan een moment van weglopen voorkomen.
Weglopen veroorzaakt bij directbetrokkenen vaak een grote mate van consternatie. Dat is
begrijpelijk vanwege de impact die het weglopen kan hebben. Het moedwillig weglopen van
kinderen wordt NIET geaccepteerd of gedoogd. Ouders en school doen hun uiterste best
doen dergelijk gedrag te voorkomen en te ontmoedigen. Bij het toch weglopen van een kind
volgen we de volgende stappen:
Stap 1: De leer- en of zorgcoach gaat niet zelf achter het kind aan;
Stap 2: De leercoach meldt de directie (of vervanger van) om welk(e) kind(eren) het gaat;
Stap 3: De leercoach blijft bij de eigen groep of draag toezicht over aan een beschikbare
collega. De groep wordt niet alleen gelaten;
Stap 4: De directie (of vervanger van) brengt ouders/verzorgers op de hoogte;
Stap 5: De directie (of vervanger van) informeert de politie;
Stap 6: Na overleg met de directie (of vervanger van) wordt bepaald wie er eventueel achter
de wegloper(s) aan gaat.
Als het kind terug is:
Stap 7: Na overleg met de directie (of vervanger van) en ouders/verzorger nemen de leer- en
zorgcoach van het kind de beslissing over eventuele vervolgmaatregelen;
Stap 8: De leer- en zorgcoach melden de leerling aan bij het zorgteam;
Stap 9: De leer- of zorgcoach maakt een verslag voor het leerling-dossier;
Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun veiligheid. Ouders en school werken erin
samen om dit duidelijk te maken aan de kinderen. De school kan veel bieden aan veiligheid
maar kan niets garanderen als kinderen zich (soms gelegitimeerd door hun ouders)
onttrekken aan dat toezicht. Uiteraard wordt altijd met het kind gezocht naar de oorzaak
van het wegloopgedrag.
Kinderen die hun wegloopgedrag blijven herhalen kunnen in aanmerking komen voor
passende maatregelen. De school moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en dient
daarbij te worden ondersteund door de ouders. Regel is: al ben je nog zo boos, je blijft op
het terrein van de school!
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10.8 Bijlage 8 Anti-pestprotocol

ANTI- Pestprotocol ZON-groepen
Dit pestprotocol heeft als doel dat alle kinderen zich bij ons op school veilig voelen, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het protocol sluit aan op het protocol sociale veiligheid.
Ook hier werken we toe naar de implementatie van “Geweldloos verzet en Nieuwe
autoriteit” (NVR). Deze methodiek heeft "waakzame zorg" als kernelement in zich. De regie
voor deze waakzame zorg ligt expliciet bij ouders en school samen. Door te werken aan een
pedagogisch veilig klimaat door zowel de leer- en de zorgcoaches wordt pesten zoveel
mogelijk voorkomen. Met name door de inzet van de Four Absolutes leren kinderen al jong
naar hun eigen gedrag en de consequenties voor de ander te kijken. Toch kan pesten nog
steeds voorkomen en geeft een protocol duidelijkheid en structuur wat betreft de
benodigde interventies. Aan het begin van het schooljaar zal het pestprotocol aan de orde
worden gesteld bij zowel de ouders als de kinderen.
Wanneer er signalen van ‘pesten’ gezien worden, dan wordt dit protocol ingezet door de
coaches van de groepen. Signalen worden als eerste gemeld door het kind en/of de ouders
bij de coaches van de groep. Daarna wordt er een melding bij de ZON-coördinator gedaan,
die hiervoor het vaste aanspreekpunt is.
Wat verstaan we onder pesten?
Pesten is een ongelijkwaardige strijd van een groep tegen een enkeling.
Zo kan er sprake zijn van (bij voortduring) uitgescholden, getreiterd, geslagen, geschopt of
geïsoleerd en genegeerd worden. Bij pesten zijn bepaalde kinderen continu het slachtoffer.
Hoe zij zich gedragen, wat zij ook doen, de pesters vinden altijd wel weer een aanleiding om
te pesten. Van pesten hebben veel kinderen last: natuurlijk de kinderen die gepest worden,
maar ook de kinderen die het zien gebeuren. Zelfs de pesters (meestal zijn ze met een
groep) kunnen last hebben van hun gepest. De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar,
maar ook in lagere en hogere groepen wordt er gepest.
Pestgedrag vindt niet één keer plaats maar meerdere malen, de frequentie kan zich steeds
vaker opvolgen.Pestgedrag kan zich zowel verbaal als nonverbaal manifesteren door
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het trekken van lelijke of minachtige gezichten naar de ander.
Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
Sarcastische grapjes maken die voor onveiligheid zorgen.
Zogenaamde ‘leuke’ opmerkingen maken over een klasgenoot.
Roddelen over een ander met het bewuste doel om andere kinderen tegen de ander
op te zetten.
Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.
Opmerkingen maken over kleding of andere uiterlijke kenmerken.
Isoleren.
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•
•
•
•
•
•

Buiten school opwachten, slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen, krabben of op
weg naar huis achterna rijden.
Naar het huis van het slachtoffer gaan.
Bezittingen afpakken, verstoppen of stuk maken.
Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.
Imiteren, najouwen, dreigen, dwingen om iets af te geven of te doen negeren,
uitsluiten, buiten sluiten o pesten via
sociale media .

Toevoegen plan Oranje Nassauschool

10.9 Bijlage 9 Meldcode kindermishandeling
ZIe plan Oranje Nassauschool
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