
Inventarisatie stg.BOOM (hoogbegaafdheid) 

Bs De Vonder: 

Verrijkingsmogelijkheden  

Specifiek aanbod HB-lln - Levelwerk (zaakvakken, taal en rek) voor kdn gr 4 t/m 8, 1x p.w. 
door vrijwilliger (oud-collega) Verwerking in de klassen 
- Externe plusgroep IngenIQ, 6 á 7 kinderen 1,5 uur p.w. 
- Spaans voor kdn uit gr 7 en 8, door lkr worden kdn geselecteerd. 
Dit gebeurt 1x p.w. (Corine Vollebregt) 

Begeleiding HB-lln - Pepijn Simons gaat rol als expert op zich nemen 
-  

Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

- 4 
- 1 
- 10 (er wordt gebruik gemaakt van div. Verrijkingsinitiatieven) 
Daar waar kinderen het beste aansluiting vinden. 

Behoeften - Beleid; dit is momenteel in ontwikkeling. (is het plan klaar/in 
gebruik/ervaringen?) 
- Scholing voor expert en juiste informatie voor het team. 

Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

Vroegsignalering 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

Onderbouw: 
Middenbouw: 
Bovenbouw: 6 

  
 

Bs. De Tovervogel 

Verrijkingsmogelijkheden - binnen units wordt de kinderen een passend aanbod geboden. Er 
wordt gewerkt aan doelen 
- tijdens inloop hebben de kdn de kans om 1x p.w. aan eigen 
gekozen doelen te werken.  

Specifiek aanbod HB-lln - Vanaf gr 3 thematisch aanbod Jeelo door IngenIQ. Er is 
verbinding met leerkracht, 4x overleg p.j. en overleg met kinderen. 
1 groep voor kdn 1 t/m 4 en 1 groep voor kdn 5 t/m 8. 
- Specifiek aanbod gr ½ door Anneke. (Janine gaat navraag doen) 

Begeleiding HB-lln - door de lkr in/op de units. 
Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

- 0 
- 1 
- 5 (juniorlab) en 2 (pregym) 

Behoeften - door ontwikkelen vh unitonderwijs en dan ook specifiek voor HB-
lln. En doorgaan met ingenIQ.  
- Uitslag onderzoek vanuit Point 

Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

Onderbouw: 1 
Middenbouw: 4 
Bovenbouw: 10 

  
 



Bs. De Molenhoek/Den Akker 

Verrijkingsmogelijkheden - Levelwerk: kist met verrijkingsmogelijkheden per groep.  DIt is 
voor gr 4 t/m 8 
- Ontdeklap, v.a. gr 5 1x p.w. 2 uur (Manon) 
- 1x per week naar ontdeklab/uurtje 
- veel verschillende materialen aanwezig 

Specifiek aanbod HB-lln - BB-projecten uit Taxonomie van Bloom 
- Denksleutels 
- Accadin 
- Portfolio vanuit intrinsieke motivatie/interesse 

Begeleiding HB-lln - compacten/verrijken in eigen groep vanuit methodes en 
aangepaste taakbrieven/planning 

Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

- 1 
- 3 
- 10 (juniorlab) en 2 (pregym) 

Behoeften - opstellen gezamenlijk visie (stg-schoolbreed?) 
- criteria voor ontdeklab/uurtje 
- begeleiding bij biede passend onderwijs HB-lln 
- meer kennis HB 
- hulp bij vroegsignalering 

Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

- DHH en Enigma 
- Novilo (basis – gevorderd) Hariëtte de Vries 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

Middenbouw: 10 
Bovenbouw: 9 

  
 

Bs. Coppele  

Verrijkingsmogelijkheden - compact methode rekenen en begr.lezen (klasoverstijgend) 

Specifiek aanbod HB-lln - deelname aan eigen wijs!-klas (interne plusgroep) 4 groepjes van 
5 kdn van groep 3 1x p.w.  
- psycho-educatie 
- Indien nodig: Intermezzo, Talent, e.d. 

Begeleiding HB-lln - Inzet steunpunt HB indien nodig voor specifieke lln. 
- door eigen lkr, maar m.n. expert 5 uur p.w. werkzaam.  
- er wordt gewerkt met HB-commissie, bestaande uit directeur, ib-
er en lkr OB/BB (komt nog niet voldoende uide verf) 

Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

- 0 
- 1 
- 5 (er wordt gebruik gemaakt van div. Verrijkingsinitiatieven) Daar 
waar kinderen het beste aansluiting vinden.  

Behoeften - ? 
- scholing ? 

Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

Middenbouw: 7 
Bovenbouw: 9 

  



 

Bs. De Mozaïk  

Verrijkingsmogelijkheden  
Specifiek aanbod HB-lln Samenwerking met Coppele 

Begeleiding HB-lln  
Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

 

Behoeften  
Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

1 

  
 

 

Bs. De Bunders 

Verrijkingsmogelijkheden - rijke leeromgeving op de pleinen waar de kinderen autonomie 

ontwikkelen en zich kunnen verdiepen in diverse onderwerpen of 
schoolitems. 
- diverse HB-materialen die door lkr op eigen wijze worden 
ingezet. Ook compacten van methoden (die vooral als bron 
worden gebruikt) 

Specifiek aanbod HB-lln - Plusgroep Bovenbouw (IngenIQ) voor gr 4 t/m 8 1x p.w. 

- Interne plusgroep voor groep 1 t/m 3. 

Begeleiding HB-lln - Inzet steunpunt HB indien nodig voor specifieke lln. 
- Leerkrachten door eigen lkr. (Pointdeelnemer wordt steeds meer 
expert) 

Aantal lln Talent 
Aantal lln Intermezzo 
Aantal lln verrijking op VO 

- 0 
- 0 
- (nog niet bekend)  

Behoeften - Hulp voor lkr om op de pleinen de Hb-lln op goede manier te 

kunnen begeleiden. 
Welke scholing heeft al 
plaats gevonden en wie? 

Novilo: 
Luc vermeulen en Susan Tuerlings 

Aantal kinderen in een 
plusgroep 

Onderbouw: 7 
Middenbouw: 9 
Bovenbouw (6/7): 6 

  
 

 


