Beleid Plusklassen Op Kop
Op Kop wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen afgestemd op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen We laten geen talent verloren gaan. Op een
aantal scholen wordt voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
(meerpresteerders en hoogbegaafde leerlingen) gewerkt met een plusklas gericht op het
bieden van passend onderwijs. Deze plusklassen hebben een regionale functie.
Leerlingen van omringende scholen kunnen gebruik maken van deze plusklas.
De plusklassen zijn ontstaan vanuit de gedachte dat leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong behoefte hebben aan instructie en begeleiding voor hun
specifieke leervragen. Binnen groepen is dat soms lastig te organiseren. Daarnaast is het
van belang om deze leerlingen in contact te laten treden met ontwikkelingsgelijken, zodat
er op sociaal en emotioneel gebied herkenning kan plaatsvinden. Voor deze leerlingen is
het van belang om te "leren leren", dit vereist uitdagende lesstof waarin diepgang kan
plaatsvinden. In een plusklas wordt dat mogelijk gemaakt, specifieke verdiepende
projecten kunnen met ontwikkelingsgelijken worden opgepakt.
Vanuit de visie van Op Kop wordt ernaar gestreefd dat iedere leerling in de groep
passend onderwijs krijgt. De plusklas is een extra voorziening voor leerlingen, zodat zij
naast een aangepast aanbod in de reguliere groep, zo goed mogelijk passend onderwijs
aangeboden kunnen krijgen. Dit vraagt een onderzoekende houding van zowel de
groepsleerkracht als de plusklasleerkracht, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan
de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.
Voor alle scholen van Op Kop worden voor de plusgroep de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
▪ Er wordt gewerkt met de SLO-doelen, de DVL (doelen en vaardighedenlijst);
▪ Verrijkingsstof en verdiepingsstof wordt aangeboden naast compacten;
▪ Er zijn geen strikte criteria om toegelaten te worden tot de plusgroep. De
observaties van de leerkracht in relatie tot de behaalde resultaten van de leerling
en de uitkomsten van Sidi -3 zijn, in overleg met de intern begeleider, leerkracht
en ouders, doorslaggevend voor deelname aan de plusklas;
▪ Verwachtingen worden benoemd naar ouders en leerlingen, deelname is niet
vrijblijvend;
▪ Leerlingen hebben inbreng in hun eigen leerproces en de evaluatie daarvan, het
eigenaarschap van de leerling staat in het leerproces centraal;
▪ Er kan een ontwikkelingsperspectief voor de leerling worden opgesteld, zodat
een ononderbroken ontwikkeling kan plaatsvinden. Het ontwikkelingsperspectief
van Op Kop wordt daarbij gehanteerd;
▪ Ouders worden als educatief partner betrokken bij de deelname van hun kind aan
de plusgroep;
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Leerkracht is eigenaar van het leerproces, er vindt samenwerking plaats met de
plusklas begeleider. De plusklasbegeleider is daarin ondersteunend aan de
leerkracht;
In het aanbod van de plusklas wordt verrijking en verdieping aangeboden,
waarmee de leerling in de klas aan het werk kan gaan;
De plusklas wordt verzorgd door leerkrachten met expertise (post hbo of master
opleiding) op het gebied van meerpresteerders. Deze expertise wordt expliciet
ingezet om het handelen van de leerkrachten te versterken.

