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Algemeen. 
 
Kans en Kleur heeft een arrangement voor de hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze 
Plusklas, een ochtend per week, is voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en met ‘peers’  
in contact worden gebracht om samen te leren.  Dit zijn leerlingen die in aanmerking komen voor, of 
al op de tweede leerlijn zitten.  
Leerlingen die op niveau met de eerste leerlijn werken, vallen binnen het brede passende aanbod dat 
de basisschool biedt. Er is voldoende uitdaging om binnen de huidige groep te werken.  
 
Voorwaarden voor aanmelding zijn: 

 Leerlingen werken op de eigen school op de tweede leerlijn vanuit DHH.  
 Wanneer de gegevens van het DHH in groep 1-2 of 3 zijn ingevuld, dan moet de volledige 

module Diagnostiek uit het DHH opnieuw worden ingevuld, inclusief doortoetsgegevens.* 
 Leerlingen hebben op de eigen school minimaal, gedurende drie maanden, een aanbod 

gehad volgens de eerste leerlijn en de school moet aannemelijk maken dat de leerling 
hierdoor onvoldoende op zijn niveau kan worden aangesproken. (Dit betekent dat de 
leerling eigenlijk een tweede leerlijn aanbod zou moeten hebben. School heeft een plan 
waarbij de leerling binnen afzienbare tijd op de tweede leerlijn werkt). 

 
Selectiecriteria Bovenschoolse Plusklas 

 Leerling komt positief uit Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) met minimaal 
advies eerste leerlijn en werkt planmatig om op leerlijn 2 te gaan werken. 
én  
heeft een didactische voorsprong van minimaal 7-12 maanden op spelling, begrijpend lezen 
en rekenen (en eventueel andere vakgebieden, die worden getoetst via LOVS)  
óf 
Leerling is getest en heeft een IQ > 130  

 Leerling is eerder vervroegd doorgestroomd en werkt (of zou moeten werken) volgens de 
tweede leerlijn (van deze leerling moet wel een verslag Conclusies en grafieken DHH 
beschikbaar zijn, maar eis van didactische voorsprong geldt niet). 

 
Bijkomende condities: 
 Wanneer er sprake is van een ernstige gedragsproblematiek beslist de toelatingscommissie 

of er een contra indicatie is.  
 De mogelijkheid voor leerlingen met leerproblematiek of sterk vermoeden daarvan (dyslexie 

en dyscalculie) is in principe geen probleem. De aanname is dat dit niet interfereert met de 
doelen van de Plusklas.  

 
Notabene. 
Bij beslissingen rondom het aantal beschikbare plaatsen, zal naast een ≥IQ van 130 de aanvullende 
noodzaak een rol spelen welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing. 
Bij noodzaak wordt o.a. bedoeld dat de leerling een didactische voorsprong van minimaal 7-12 
maanden op spelling, begrijpend lezen en rekenen heeft.  
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Wanneer de aanmelding voldoet aan de criteria wil het niet zeggen dat de leerling automatisch 
geplaatst wordt. Er zijn 16 plaatsen per jaargroep beschikbaar. Bij over intekening zal de commissie 
een keuze maken, welke leerlingen geplaatst worden.  
 
Aanmeldingen die niet voldoen aan alle bovenstaande selectiecriteria zullen individueel beoordeeld 
worden door de toelatingscommissie. 
 
De eerste drie weken is er een observatieperiode met de vraag: is de Plusklas geschikt voor de 
leerling en omgekeerd. Dit geldt voor alle leerlingen. Bij twijfelgevallen in selectieprocedure wordt 
dit nadrukkelijk aangegeven. 
 
Benodigde gegevens bij aanmelding: 

 Rapport intelligentieonderzoek (indien beschikbaar); 
 Verslag DHH met Conclusies en grafieken inclusief doortoets gegevens; 
 Uitdraai grafieken leerlingvolgsysteem voor spelling- begrijpend lezen en rekenen. (alle 

leerjaren) 
 Motivatiebrief van de leerling. 
 

 
* De vragenlijsten DHH geven informatie over de aandachtspunten in het functioneren van de 
leerling en deze aandachtspunten zijn belangrijk om te weten voor de begeleiding in de Plusklas. Bij 
een geldigheidsduur van twee jaar zijn deze gegevens minder actueel en dus minder betrouwbaar. 
We bevelen aan om dit deel van het DHH opnieuw in te vullen, zodat zowel de school als de Plusklas 
leerkracht kan aansluiten bij de ontwikkelbehoefte(n) van de leerling. 
 
N.B. De commissie kan te allen tijde extra informatie aan de school vragen wanneer zij dit 
noodzakelijk  vindt, om te kunnen beoordelen of de leerling in een Plusklas geplaatst gaat worden. 
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