De meer begaafde leerlingen uit leerjaar 8, die een tweede leerlijn volgen of een
diagnose hoogbegaafdheid hebben, kunnen deelnemen aan het Juniorlab in
samenwerking met 2 College Durendael.
In samenwerking met de andere scholen van Stichting BOOM zijn we voor de meer
begaafde leerlingen uit de leerjaren 3 t/m 7, die nu binnen de tweede leerlijn werken of
een diagnose hoogbegaafdheid hebben, een plusklas gestart.
Er is een curriculum ontwikkeld i.s.m. IngenIQ. Deze organisatie verzorgt ook de lessen
aan de Plusklas. Wij werken nauw met hen samen om op die manier een goede transfer
te maken naar de groep.
Het beleid en de afspraken m.b.t. deelname aan de Plusklas zijn:
• Aanmeldingen voor de Plusklas worden gedaan door de IB’ers.
• Criteria voor deelname aan de Plusklas zijn:
1. gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn. Uitslag onderzoek wordt besproken met
onderzoeker/ouders/school.
2. het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) laat na afname zien
dat er sprake is van een voorsprong, de zogenaamde 2e leerlijn. Vragenlijsten
(ouders en leerkrachten) én het doortoetsen van het kind zijn input voor het
DHH.
• Het is mogelijk om in afwijking van deze criteria een leerling waarvan vermoedt
wordt dat hij/zij hoogbegaafd is in de Plusklas te plaatsen. We spreken dan van
een observatieplaats die 6-8 weken duurt. School besluit over deze plaatsing, na
overleg met IngenIq en ouders. Na 6-8 weken wordt geëvalueerd en besloten om
de plaatsing definitief te maken of te stoppen.
• Leerlingen die vanuit leerjaar 2 naar de Plusklas gaan, worden voor een half jaar
geplaatst. In januari wordt bekeken (door leerkracht, IngenIq, IB’er en
unitcoördinator) of de plaatsing voortgezet wordt.
• Voor alle overige leerlingen geldt dat aan het einde van het schooljaar
geëvalueerd wordt of plaatsing in het nieuwe schooljaar gecontinueerd wordt
(door leerkracht, IngenIq, IB’er en unitcoördinator)
• Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen met de diagnose
hoogbegaafdheid; zij kunnen in principe in de Plusklas blijven t/m leerjaar 7 of 8
• In leerjaar 8 gaan leerlingen van de Plusklas in principe naar juniorlab of een
ander aanbod. Indien het passender is dat een leerling in de Plusklas blijft is dit
altijd mogelijk.
• Met ingang van het schooljaar 2019 2020 wordt het aanbod van de Plusklas
ingebed in Jeelo en sluit het aan op de thema’s die aan bod komen. IngenIq werkt
met de kinderen van de Plusklas in de unit.
• De Plusklas krijgt een andere naam; we laten de leerlingen van de Plusklas hier
zelf over nadenken.
• Deze afspraken worden met leerkrachten en ouders gecommuniceerd en in de
schoolgids geplaatst.

