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1. Inleiding  
 Onze visie, zoals we deze in het schoolplan hebben verwoord, luidt als volgt:  
 
“Samen leren, samen werken, samen leven” 
 
De slogan van Mikado “Samen leren, samen werken, samen leven” is een samenvatting van 
onze missie-visie die rust op 4 pijlers: 
 

 Ontmoeten: Wij zijn er om met en van elkaar te leren; vanuit de ontmoeting komen 
we tot verbinding. Ik wil van je leren! 

 Eigenaarschap: Ik ben er; ik doe mee! 

 Resultaatgericht werken: Ik ga er voor! 

 Ontwikkelen is leren: Ik kom er wel! 

 
Op Mikado willen we alle leerlingen op onze school de mogelijkheid bieden om zich 
zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat zij op een ononderbroken wijze de  
basisschool kunnen doorlopen. Kinderen hebben recht op een zo breed mogelijke 
zorg. We proberen onze zorg aan te bieden door middel van signaleren, analyseren, 
plannen, uitvoeren en evalueren. Zorgverbreding raakt niet alleen de minder, maar 
ook de meerbegaafde leerlingen. Dit vereist van de school dat wij ons leeraanbod 
variëren en afstemmen op de leerbehoefte van de leerling.  
 
Hierin wordt duidelijk dat zorgverbreding alle kinderen raakt. In dit protocol geven we 
aan hoe we om willen gaan met leerlingen, die hoge prestaties leveren op 
deelgebieden en of hoogbegaafd zijn.  Bekende problemen bij onvoldoende 
erkenning en aanpak van deze kinderen kunnen zijn:  moeilijk aansluiting vinden bij 
leeftijdsgenoten, overmatig perfectionisme, faalangst, demotivatie, geen adequate 
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werkhouding en verlies van eigenwaarde. De  school onderkent deze problemen en 
wil met de implementatie van dit protocol waarborgen dat deze groep kinderen tijdig 
gesignaleerd worden en dat er voor hen adequate voorzieningen zijn. Met ons 
handelen willen we eerder genoemde problemen voorkomen. 
  
 
2. Doelstelling van het protocol  
Dit protocol moet een praktische leidraad zijn voor leerkrachten en ouders.  
Doel is om voor de groep die hoge prestaties leveren op deelgebieden en of 
hoogbegaafd zijn extra maatregelen te treffen, zodat zij hun in potentie aanwezige 
vaardigheden in voldoende mate kunnen ontwikkelen. De ouders van de leerlingen 
en leerlingen waarvoor dit protocol bedoeld is worden bij alle te zetten stappen 
betrokken.  
 
 
3. Doelgroepen  
Over welke kinderen hebben we het hier eigenlijk? Wat verstaan we onder 
hoogbegaafdheid?  
 
In 1980 ontwierp Renzulli een model voor hoogbegaafdheid dat ervan uitgaat dat  
alleen verstandelijke capaciteiten niet voldoende zijn. Er moet ook een sterke 
motivatie zijn om die capaciteiten te gebruiken en ze moeten worden gebruikt op een 
creatieve manier. 
In de jaren tachtig is er in Nederland een serieuze ontwikkeling op gang gekomen 
wat betreft de zorg voor de hoger begaafde leerling. Professor Mönks heeft aan het 
model van Renzulli drie omgevingsfactoren toegevoegd; school, vrienden en gezin. 
Deze drie omgevingsfactoren bepalen in hoge mate hoe de centrale kenmerken van 
Renzulli tot bloei komen. In Nederland is het model van Mönks het meest gangbare 
model. In figuur 1 wordt dit in beeld gebracht. 
 

  
Figuur 1: Het Triadisch model van Renzulli en Mönks 

Heller en Hang gaan nog verder in het onderscheiden van kenmerken en factoren 
die hoogbegaafdheid tot uiting laten komen, zij gaan net als Mönks uit van 
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omgevingsfactoren, maar voegen daar ook nog meer persoonlijkheidsfactoren aan 
toe. 
Zowel Renzulli, Mönks, Heller en Hang gaan ervan uit dat bij een goed samenspel 
van de door hen genoemde kenmerken, factoren hoogbegaafdheid tot ontwikkeling 
kan komen. 
 
De meest gebruikte omschrijving van hoogbegaafdheid is die van Professor Monks. 
Deze  omschrijving gaat ervan uit dat een hoogbegaafd kind beschikt over de 
volgende  persoonlijkheidskenmerken :  
- hoge intelligentie: meestal wordt als grens een IQ van 130 of hoger gehanteerd  - 
motivatie : doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen  - creativiteit: hiermee 
wordt bedoelt creatief zijn in het oplossen van problemen.  
 
Dit protocol biedt ook handreikingen voor kinderen, die niet onder de bovenstaande 
definitie  vallen, maar zeer goed presteren op sommige gebieden.  
 
Hoe bepalen we of een kind in de doelgroep valt?  
 
Op school kan er didactisch onderzoek gedaan worden. Er volgt dan geen 
intelligentiescore, maar er kan wel vastgesteld worden dat een kind de potentie heeft 
om op hoogbegaafd niveau te functioneren. Daarvoor gebruiken we het DHH 
protocol wat staat voor Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Is er na het 
doorlopen met het DHH sprake van handelingsverlegenheid, dan kan er overgegaan 
worden tot extern onderzoek. Dit gebeurt in overleg met alle betrokken partijen.  
 
 
4. Signalering 
Bij de eerste signalering zijn de volgende zaken van belang:  
a. op het formulier, dat ouders invullen bij aanmelding, kan een  ontwikkelingsvoor-  
    sprong aangegeven worden;   
b. op de  overdrachtslijst, ingevuld door de peuterspeelzalen, kan ook een ontwikke- 
    lingsvoorsprong aangegeven worden; 
c. intakegesprek: tijdens het intakegesprek wordt gevraagd of er hoogbegaafdheid in 
    de familie voorkomt.   
d. de leerkracht signaleert na:  
- observaties;   
- analyse van methodegebonden of CITO-toetsen;   
- gegevens van de sociaal-emotionele ontwikkeling (gezien vanuit de kennis van   
  hoogbegaafdheid);   
- gesprekken met de leerling en ouders.  
 
We zijn ons er van bewust dat het, om onderpresteren te voorkomen, erg belangrijk 
is om een kleuter met een grote ontwikkelingsvoorsprong zo snel mogelijk te 
signaleren.  
Signalen hiervoor kunnen zijn: 

 een hoge score op kleutertoetsen / ontwikkeling van functies;   

 een taalgebruik boven leeftijdsniveau; 

 een sterk geheugen; 
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 een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein; 

 bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen; 

 leert zichzelf lezen / rekenen en/of tellen;  

 is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert; 

 is betrokken, neemt initiatieven; 

 is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt; 

 heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen; 

 sterke concentratie;  

 eigen humor; 

 onafhankelijkheid, kan alleen spelen en werken; 

 logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen; 

 is gevoelig, empathisch, zorgzaam; 

 is rolvast tijdens spel 
 
 Kenmerken van leerlingen van groep 3 en hogere groepen kunnen zijn:  

 een hoge score in leerlingvolgsysteem en methode-toetsen,   

 een taalgebruik boven leeftijdsniveau,   

 een sterk geheugen,   

 goed gebruik kunnen maken van informatie,  

 snel kunnen denken,   

 snel problemen kunnen oplossen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden,  

 een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein, 

 bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen,  

 een vermoeden van onderpresteren,   

 maakt grote leerstappen 

 voegt nieuwe elementen toe aan spel of taakinvulling 

 kan goed argumenteren en redeneren 

 is snel van begrip 

 verdiept zich graag verder in een onderwerp 

 heeft een voorkeur voor taken die inzicht en begrip vereisen  
Is er een vermoeden van (hoog)begaafdheid, dan volgt de diagnostische fase.  
 
 
Middels het DHH kan er gebruik worden gemaakt van een Quickscan waarna 
bepaald kan worden of een kind in aanmerking komt voor een verdere diagnose. 
 
 
5. De diagnostische fase.  
Tijdens de diagnostische fase wordt er gebruik gemaakt van een aantal bronnen: 

 Het gesprek met de ouders, de leerkracht en de leerling 

 Digitale vragenlijsten voor: de ouders, de leerkracht, de leerling (afhankelijk 
van de leeftijd) 

 De gegevens van CITO 

 Gegevens die bekend zijn van het doortoetsen, met behulp van CITO, van de 
leerling 

 Eventuele gegevens van externe instanties.  
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Deze gegevens worden ingevoerd in het programma van het DHH. Uit deze 
gegevens volgt een verslag waarin een advies wordt gegeven. Vervolgens biedt het 
protocol ondersteuning en geeft wederom richtlijnen en adviezen voor verdere 
handelingsstappen. 
6. Overwegingen bij het HGA.  
Bij het maken van een HGA voor een leerling zijn de onderstaande punten van 
belang:  
 

 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen naast een didactische  
voorsprong ook een sociaal-emotionele voorsprong hebben.  

 Het is van belang om deze kinderen adequate leerstof aan te bieden 
om te voorkomen dat ze gaan onderpresteren.  

 Bij de vakgebieden (taal-lezen-spelling-begrijpend lezen-rekenen) wordt 
gebruik gemaakt van compacten en verrijken. Ontwikkelingsmaterialen 
(kleuters) worden verrijkend en uitdagend ingezet. Waar nodig, worden er 
specifieke materialen voor hoogbegaafden ingezet.  

 Verrijkingsactiviteiten moeten gericht zijn op;  
o leren leren,  
o leren denken  
o leren voor het leven 

    Er moeten duidelijke eisen gesteld worden aan het werk wat betreft proces en 
product; 

    Door het kind te betrekken bij de keuze van de activiteiten wordt hij / zij ook 
medeverantwoordelijk gemaakt;  

    Het is ook van belang dat kinderen leren dat ze sommige taken ook moeten 
maken en dat zaken hen niet altijd alleen maar hoeven aan te spreken; 

    Het werken aan de activiteiten moet voor het kind herkenbaar zijn. Het kind 
weet wanneer hij waar aan welke taak moet werken en op welke momenten er 
met de leerling het proces en product geëvalueerd wordt;  

 De inhoud van leeractiviteiten wordt volgens het principe van Top-down 
aangeboden. (Top-down= wat ga je leren? Wat weet je al? Wat heb je nog 
nodig?); 

 Het is belangrijk dat er contact is met andere kinderen, die ook werken aan  
           verrijkingstof. Samenwerken is verrijkend en voorkomt dat een kind een   
           uitzonderingspositie gaat innemen; 

 De activiteiten worden beoordeeld en vermeld op het rapport van de leerling;  
 

 
Versnellen (een groep overslaan):  
Via de versnellingsmodule van DHH wordt in kaart gebracht: 

 Didactisch niveau 

 Leer- en persoonlijkheidseigenschappen 

 Prestatiemotivatie 

 Werk- en leerstrategieën  

 Sociaal functioneren 

 Zelfbeeld 

 Perfectionisme  
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 Eventueel onderpresteren 

 Eventuele faalangst 
 
 
 
7. Plan van aanpak voor hoogbegaafde leerlingen. 
Voor alle kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben, wordt een HGA 
(handelingsgerichte aanpak) opgesteld. 
 
De aanpak voor een (hoog)begaafde leerling en een kleuter met een 
ontwikkelingsvoorsprong wordt vermeld in het groepsplan.  
 
De evaluatie van de omschreven korte termijn doelen in het HGA worden om de 6 
weken geëvalueerd door de groepsleerkracht en ouders. Indien nodig sluit de 
teamleider aan en kan gebruik worden gemaakt van de expertise van de specialist 
hoogbegaafdheid Kerobei. 
De teamleider neemt deel aan de halfjaarlijkse evaluaties. 
 
Mocht blijken dat we in onvoldoende mate tegemoet kunnen komen aan de 
ontwikkelingsbehoefte van de leerling, wordt in overleg met de ouders bekeken of 
aanmelding bij de Leonardoschool een optie is.  
Indien ouders overgaan tot aanmelding bij de Leonardoschool is de afname van 
minimaal een intelligentieonderzoek verplicht. Dit organiseren en bekostigen de 
ouders zelf.   
  
 
8. Materialen 
Aanwezige materialen voor onze (hoog)begaafde leerlingen zijn te vinden in de 
orthotheek van Mikado  
In de orthotheek worden deze materialen met de kleurencode ‘blauw’ aangegeven. 
 
 
9. Evaluatie: 

 In schooljaar 2013-2014 wordt de start gemaakt met de implementatie van dit 
protocol. Verdere invullingen wordt opgenomen in het 90-dagen-plan, dat 3x 
per jaar geëvalueerd wordt. 

 De werkgroep (hoog)begaafdheid blijft bestaan, er wordt gebruik gemaakt van  
de expertise van de specialist hoogbegaafdheid Kerobei (Andrea Verlaek). 

 Vinden er wijzigingen in de orthotheek plaats, wordt de materialenlijst voor 
onze (hoog)begaafde leerlingen aangepast.  
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De MR heeft voor dit protocol instemming verleend in de MR-vergadering van  
30-06-2014.   


