
WAAROM?

Ook hoogbegaafde kinderen
verdienen onderwijs dat bij hen
past. Daarnaast willen wij dat zij

ook leren samenwerken met
leeftijdgenoten met andere

talenten. 
 

Samen leren, samen leven!

PASSEND ONDERWIJS

Basisschool de Griffel is een Vreedzame basisschool op katholieke grondslag. We bieden onze kinderen uitdagend
onderwijs in een veilige leeromgeving, waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende vaardigheden en
talenten. Kinderen leren op de Griffel niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar door de inzet van

coöperatieve structuren. 
 

Wij zien dat sommige hoogbegaafde kinderen ondanks een verdiepend en verbredend aanbod regelmatig
vastlopen in het reguliere onderwijs. Wij hebben hart en oog voor deze kinderen en willen hen graag passend

onderwijs bieden. Daarom hebben we ons aanbod uitgebreid met een groep voor hoogbegaafde kinderen. Deze
HB-groep wordt geleid door leerkrachten die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheidsonderwijs. De HB-groep is

een logisch vervolg op het bieden van levelwerk (verdiepingswerk in de klas) én de huidige Uitdaagklas (verbreding
buiten de klas) op onze school.  

 
 

WIE ZIJN WIJ?

VOOR HOOGBEGAAFDE KINDEREN OP DE GRIFFEL

Kinderen van groep 4 t/m 8 volgen
2 ochtenden en 2 hele dagen per
week HB-onderwijs. De dagdelen
die overblijven (2 middagen en 1
hele dag) gaan zij naar hun eigen
leerjaar. Juist de combinatie van
leren in de HB-groep en in het
eigen leerjaar wordt door de

kinderen als erg plezierig ervaren! 

WANNEER? WAT?

Wij bieden de leerstof in de HB-
groep top-down aan. We volgen

daarbij zoveel mogelijk het
leertempo van het kind.

 
Op de achterkant ziet u een

voorbeeld van het lesrooster.
 

Meer weten?         030-6992119  
        

info@bsdegriffel.nl   
         

www.bsdegriffel.nl



Het lesrooster
Maandag - Donderdag

Ochtend

Middag

08.30-12..00 uur

12.30-14.00 uur

Compact aangeboden onderwijs in de HB-
groep in rekenen, taal, spelling en technisch
lezen. Wij doen dit vanuit een top-down
benadering gekenmerkt door:
- uitdagende en verdiepende complexe
opdrachten
- mogelijkheden voor het ontwikkelen en
toepassen van meta-cognitieve en
probleemoplossingsvaardigheden
- reflectie op het eigen leerproces in relatie tot
persoonlijke doelstellingen
- samenwerkend leren
- eigen verantwoordelijkheid en keuzes

Onderwijs met leeftijdgenoten in de reguliere
groep: 
- zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur, wetenschap en techniek)
- gym
- kunst- en cultuureducatie
- Vreedzame School
- zelfstandige verwerking (van het
ochtendprogramma)
- schrijven
- extra automatiseringsoefeningen

Vrijdag

De vrijdagen staan in het teken
van leren leren, leren omgaan
met tegenslagen en het leren
kennen van jezelf
(metacognitieve vaardigheden).

Wij doen dit door onder andere:
- debat en filosofie
- werking van het brein
- levensbeschouwing
- vreemde talen
- onderzoek
- presenteren
- literatuur
- leren leren
- evalueren van persoonlijke
doelen en groepsdoelen
- leren plannen


