
 
Sophiagroep,  

 

Het Griekse woord Sophía betekent: wijsheid. 

Het is vooral bekend door het woord filosofie: genegenheid voor wijsheid. 

Vermoedelijk is dit woord afgeleid van het Hebreeuwse woord tsophiem wat 'uitzicht' betekent. 

Dit werpt een buitengewoon licht op wat Sophia (wijsheid) is. Wijsheid heeft te maken met 

uitzicht. 

Met Sophia is men in een positie om verder te kijken. 

Sophia biedt overzicht over het geheel, zodat men de dingen in groter perspectief kan zien. 

Kennis biedt inzicht, maar wijsheid geeft uitzicht 

 

Binnen Stichting Op Kop wordt op alle scholen gewerkt met het SiDi3-protocol. Dit is een 

instrument, waarmee meer-en hoogbegaafde leerlingen kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast 

wordt gekeken naar hoe het gaat met het kind in de klas, het beeld van de leerkracht en van de 

ouders en het (Cito) leerlingvolgsysteem. Er wordt gekeken wat de onderwijsbehoeften van een 

leerling zijn. Indien nodig en mogelijk wordt het onderwijsaanbod binnen de eigen groep 

aangepast middels het compacten en/of verrijken van de leerstof.  

Voor een kleine groep leerlingen blijkt dit niet voldoende. Zij hebben extra begeleiding en/ of 

uitdaging nodig om daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen. Voor deze leerlingen biedt deelname 

aan Sophiagroep net dat stukje extra, waar in een reguliere groep vaak geen ruimte voor is. Het 

leerstofaanbod moet zo zijn dat de leerling voldoende wordt uitgedaagd om te kúnnen leren en te 

léren leren. Deze kinderen komen één keer per week samen in de Sophiagroep. In de Sophiagroep 

wordt gewerkt op het gebied van; Creatief denken, Kritisch denken, Analytisch denken, ICT-

vaardigheden, Denken over denken, Samen leren, Motivatie, Zelfsturing, Zelfinzicht en 

Communiceren. Tevens krijgen kinderen in de Sophiagroep instructie op verrijkende en/of 

verdiepende lesstof, zodat zij hier in hun reguliere groep zelfstandig aan verder kunnen werken. 

We werken op de vrijdagochtend met twee Sophiagroep: groep 4/5 en groep 6/7. De afgelopen 

periode hebben we gewerkt met het project “Griekenland” (4-7), doorzetten (4-5), inleving en 

verbeelding (6-7), Het heelal (5), dieren in de winter (4), Bright Ideas Challenge (6-7: creatieve 

oplossing bedenken voor grote wereldproblemen), het Grote Vooruitwerklabboek. De aankomende 

periode gaan we aan de slag met Mindset, eigen inbreng leerlingen, levelwerk (zelfstandig werk 

voor binnen de huidige groep), het Grote Vooruitwerklabboek, presenteren, beeldhouwkunst, 

levelwerk (zelfstandig werk voor binnen de huidige groep) 

 
 
 

 

 

 


