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DoelDoel::

PCPO wil een PCPO wil een PCPO wil een PCPO wil een 

verenigingsbrede leerweg voor verenigingsbrede leerweg voor verenigingsbrede leerweg voor verenigingsbrede leerweg voor 

meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen 

ontwikkelen in de vorm ontwikkelen in de vorm ontwikkelen in de vorm ontwikkelen in de vorm 

van een regionale plusklas die duidelijke van een regionale plusklas die duidelijke van een regionale plusklas die duidelijke van een regionale plusklas die duidelijke 

contacten met alle basisscholen heeftcontacten met alle basisscholen heeftcontacten met alle basisscholen heeftcontacten met alle basisscholen heeft

17-08-2009 2



VoorVoor welke kinderenwelke kinderen::

---- Het kind moet een hoge intelligentie hebbenHet kind moet een hoge intelligentie hebbenHet kind moet een hoge intelligentie hebbenHet kind moet een hoge intelligentie hebben

---- Het kind moet gemotiveerd zijnHet kind moet gemotiveerd zijnHet kind moet gemotiveerd zijnHet kind moet gemotiveerd zijn

---- Doorzettingsvermogen, wil om te leren  Doorzettingsvermogen, wil om te leren  Doorzettingsvermogen, wil om te leren  Doorzettingsvermogen, wil om te leren  

---- Het kind moet creatief zijn, creHet kind moet creatief zijn, creHet kind moet creatief zijn, creHet kind moet creatief zijn, creëëëërend  rend  rend  rend  

denkvermogen, instaat tot ongebruikelijke denkvermogen, instaat tot ongebruikelijke denkvermogen, instaat tot ongebruikelijke denkvermogen, instaat tot ongebruikelijke 

oplossingsmethode en gedachteconstructies oplossingsmethode en gedachteconstructies oplossingsmethode en gedachteconstructies oplossingsmethode en gedachteconstructies 
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Selectie van leerlingenSelectie van leerlingen

• Via een checklist en observatie lijst

• Via informatie ouders bij aanmelding

• Via overdracht VVE, PZ of KDV

• Binnen het LVS is het kind opgevallen op 

cognitief en/of sociaal emotioneel

• Korte checklist voor filteren 

onderpresteren,motivatieproblemen

• Uitgebreide signaleringslijst

• Gediagnosticeerd hoogbegaafd
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Wat biedt de plusklasWat biedt de plusklas??
• Andere benadering van de lesstof

• Contact met gelijkgestemden

• Aandacht voor SEO

• Aanleren van metacognitieve 

vaardigheden

• Zicht op eigen (on)mogelijkheden
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Hoe te bereikenHoe te bereiken

• Het wekelijks samenbrengen van excellente 
leerlingen in een regionale plusklas

• Het ontwikkelen van leerdoelen en leerlijnen

• Het ontwikkelen van een digitaal informatie 
systeem naar de deelnemende scholen

• Het ontwikkelen van een digitaal en fysiek 
portfolio voor excellente leerlingen

• Het vormgeven van een digitaal lesplein

• Het oprichten van een kenniskring

• Het starten van intervisiegroepen

• Het starten van oudergroepen
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Inrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklasInrichting plusklas

Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van Een Plusklas is dus een van de vele vormen van ““““““““zorgzorgzorgzorgzorgzorgzorgzorg””””””””

• De ruimte is aantrekkelijk en uitdagend voor deze 
leerlingen

• Er zijn voldoende computers aanwezig

• Leerlingen hebben voldoende uitdagend 
lesmateriaal tot hun beschikking op zowel 
cognitief en sociaal emotioneel gebied

• Methode Frans of Spaans is aanwezig

• Er is ruimte voor kringen, individuele gesprekjes, 
drama enz

• Er is aandacht voor techniek, filosofie, internet 
opdrachten, literatuur

• Er is aandacht voor internationale contacten
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HuisvestingHuisvesting

• De toekomstige Plusklas van PCPO heeft 

een centrale ligging in de Hoeksche 

waard

• Uitgangspunt is om op 1 okotber  2009 te 

starten in een lokaal van de Keuchenius
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Resultaat voor de leerkrachtResultaat voor de leerkracht
• Verlichting in de groep (SEO/cognitief)

• Uitwisseling expertise

• Begeleiding

• Orthotheek
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Resultaat voor oudersResultaat voor ouders

• Ondersteuning

• Positieve invloed door het 

onderwijs 

• Delen van ervaringen

• Maatschappelijke acceptatie
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De De toekomsttoekomst

• Starten 1 oktober met ongeveer 2 groepen van 15 

leerlingen 

• Het doel is om na 3 jaar minstens 7 % van de 

leerlingen te laten deelnemen.

Uitgangspunt:Uitgangspunt:

• Groep 1 t/m 3 zoveel mogelijk op de eigen school 

begeleiden

• Groep 4 t/m 8 deelname regionale plusklas
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De leerkrachtDe leerkracht
• De leraar speelt een centrale rol maar stelt zichzelf niet centraal, 

is juist dienstbaar aan de groep. 

• Hij zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien, 
maakt kinderen sterker, geeft hen vertrouwen en vergroot hun 
zelfvertrouwen. 

• Zijn klas is de veilige en gezellige thuisbasis van waaruit kinderen 
doorgaan met de wereld verkennen, in en buiten school. 

• Hij kan goed luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben. 

• Als leraar is hij misschien slechts één van de vele leerbronnen 
waarmee kinderen te maken krijgen, als mentor bewaakt hij het 
proces van ontwikkeling via de portfolio van elk kind. 

• Is aldus meer stimulator en begeleider van leerprocessen dan 
overdrager van kennis. 

• Hij durft los te laten, maar behoudt wel overzicht. 

• Is tolerant maar weet waar nodig grenzen aan te geven en eisen 
te stellen. 

• Heeft een open relatie met de ouders van zijn klas, durft zich 
kwetsbaar op te stellen, geen betweter. 
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Vervoer

We verwachten van ouders dat zij in eerste 

instantie zelf voor vervoer zorgen.
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PCPO Hoeksche WaardPCPO Hoeksche Waard

BijzonderBijzonder goedgoed oonderwijs nderwijs 

voor voor iederieder kindkind..
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