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Informatie over de bovenschoolse plusgroepen. 

 
Alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen hebben beleid ontwikkeld om een passend aanbod te 
bieden voor de cognitief begaafde leerlingen: de meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
Begaafde leerlingen werken in de eigen groep met een compact lesprogramma. Dat kan voor één leergebied 
zijn (bv. rekenen) of op meerdere gebieden. Deze leerlingen hebben genoeg aan een kortere instructie, minder 
oefening en hebben geen of minder herhaling nodig. Zij krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten 
aangeboden. Voor veel leerlingen is dit aanbod op de eigen school voldoende.  
 
De bovenschoolse plusgroep. 
De bovenschoolse plusgroep is een voorziening van Openbaar Onderwijs Groningen bedoeld als aanvulling op 
het onderwijsaanbod op de school. Een bovenschoolse plusgroep is bedoeld om de hoogbegaafde leerlingen in 
staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te 
ontwikkelen. Daarnaast is van belang om persoonlijke groei te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld sociale 
competenties of zelfbeeld. 
 
Op het moment dat een hoogbegaafde leerling een aanbod nodig heeft dat niet in voldoende mate 
gerealiseerd kan worden op de eigen school, kan gebruik worden gemaakt van deze extra voorziening. Vanaf 
groep 4 is er de mogelijkheid om aan de bovenschoolse plusgroep deel te nemen. Het aanbod in de plusgroep 
is toegespitst op de specifieke onderwijs- en leerbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. In de plusgroep komen 
leerlingen van verschillende scholen samen.  
 
De doelen in de bovenschoolse plusgroep zijn vooral gericht op het aanleren en vergroten van specifieke 
vaardigheden: 

• Leren leren: werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier 
van leren 

• Leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken 

• Leren (samen)leven: inzicht in jezelf, samenwerken. 
Er wordt gewerkt aan het (verder) ontwikkelen van verschillende 
vaardigheden zoals: abstract denken, flexibiliteit, planmatig werken, 
effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, etc.  
Daarnaast is er aandacht voor eventuele problemen in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling zoals bijvoorbeeld: faalangst, perfectionisme, motivatie voor 
school.  
De leerlingen ontmoeten er gelijkgestemden. Het op gelijkwaardig niveau 
samenwerken en samen denken is voor deze leerlingen prettig en belangrijk! 
Aan de doelen wordt gewerkt door middel van verschillende activiteiten: breinkrakers, inhoudelijke projecten, 
filosoferen, debatteren en creatieve (denk)opdrachten.  
 
Plaatsing. 
Voor leerlingen uit groep 4 is er een instroommoment in januari van een schooljaar. Voor leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8 zijn er twee instroommomenten: na de zomervakantie en in januari. Voor groep 8 leerlingen is 
er eventueel na de kerstvakantie een uitstroommoment. (Dit gaat in overleg)  
 De intern begeleider meldt een leerling aan voor de bovenschoolse plusgroep na overleg met de 
groepsleerkracht en met de ouders. De ouders geven toestemming voor een eventuele plaatsing. Bij 
aanmelding is er sprake van een leerling die voldoet aan de leereigenschappen die kenmerkend zijn voor 
hoogbegaafde leerlingen. Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 is een onderzoek een voorwaarde om de 
educatieve behoefte van de leerling en de eventuele zorgsignalen die er zijn in beeld te krijgen. In principe gaan 
we uit van een IQ score die valt in het hoogbegaafde gebied. Voor leerlingen uit groep 4 gelden andere 
afspraken (zie toelatingsprocedure groep 4). De toelatingscommissie bepaalt of een leerling plaatsbaar is of 
niet.  
 
De toelatingscommissie bestaat uit de plusgroepleerkrachten en de coördinator. 
Indien nodig wordt advies gevraagd aan een orthopedagoog van het KCOO. 
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De commissie komt twee keer per jaar bij elkaar, in december en in juni. 
De aanmelding van nieuwe plusgroepleerlingen door de diverse scholen moet voor  
1 december en voor 1 juni bij de commissie binnen zijn 
De school volgt de toelatingsprocedure die is vastgelegd voor de bovenschoolse plusgroepen. 
 
Het beëindigen van deelname aan de bovenschoolse plusgroep gaat altijd in samenspraak met ouders, intern 
begeleider, leerkracht en leerkracht bovenschoolse plusgroep. Mochten ouders of de leerkracht deelname aan 
de bovenschoolse plusgroep van een leerling willen beëindigen, dan gaat daar altijd een gesprek met ouders, 
intern begeleider, leerkracht en leerkracht bovenschoolse plusgroep aan vooraf. Beëindiging betekent dat de 
school verantwoordelijk is voor een passend onderwijsaanbod voor de leerling. Hierbij wordt echter wel 
rekening gehouden met wat realiseerbaar is binnen de organisatie van de school. 
 
Praktisch. 
De plusgroepen zijn samengesteld uit verschillende leeftijdsgroepen b.v. 4/5, 5/6, 7/8 of variaties daarop 
afhankelijk van het aantal leerlingen. We streven naar een geografische spreiding over de stad Groningen om 
de reistijd te beperken. Daarom is gekozen voor drie locaties:  

• Centrum. Locatie: IKC Borgman Ebbinge,  
Langestraat 10. 
Groep 5/6 , plusleerkracht: Sjakkelien Tilma 
Groep 7/8: plusleerkracht: Inez Töben 
Beide groepen één keer in de twee weken een hele dag op 
dinsdag. 

• Zuid. Locatie: de Joseph Haydnschool, Haydnlaan 
plusleerkracht: Elske Wiersma 
Groep (5)/6/7 en (7)/8: elke week een ochtend op dinsdag of 
woensdag 

• West. Locatie de Feniks, Maresiusstraat.  
plusleerkracht: Inez Töben 
Groep 6/7/8: één keer in de twee weken een hele dag op donderdag. 

• West. Locatie de Feniks, Maresiusstraat 
plusleerkracht: Sjakkelien Tilma 
(tijdelijk tot juli 2022) groep 4/5: één keer in de twee weken een hele dag op donderdag 

 
De scholen stellen een lokaal beschikbaar maar de plusgroepen zijn een bovenschoolse voorziening waar alle 
scholen van Openbaar Onderwijs Groningen gebruik van kunnen maken.  
Wat betreft de indeling en plaatsing houden we bij de indeling rekening met de geografische ligging van de 
thuisschool. Een goede balans in de plusgroepen is ook van belang, daarom kan incidenteel een andere keuze 
worden gemaakt.  
De leerlingen komen een dagdeel per week of een hele dag in de twee weken naar de plusgroep (afhankelijk 
van de locatie). In de groepen is plek voor max. 16 kinderen. Ouders zorgen zelf voor het brengen en halen. In 
principe komt een kind altijd naar de plusgroep. Mochten er op school belangrijke activiteiten zijn op een 
plusgroepdag dan gaat de communicatie met de plusgroepleerkracht over wel of niet aanwezigheid in de 
plusgroep via de eigen leerkracht en niet via kind of ouders.  
Op margedagen komen leerlingen in principe naar de plusgroep. Ouders kunnen hierin andere afwegingen 
maken en communiceren dit op tijd met de plusgroepleerkracht. 
Er is regelmatig contact tussen de plusgroepleerkracht en de eigen leerkracht. Twee keer per jaar is er een 
schriftelijke rapportage voor de ouders en groepsleerkracht. 
  
Voor informatie en vragen kunt u altijd contact  
opnemen met: 
 
Inez Töben,  
Leerkracht en coördinator  
Specialist Begaafdheid SE/ZOO® 
Email: i.a.toben@o2g2.nl 
 


