
Meerbegaafdheid  

Uitgangspunten plusleerlingen op de Gerardus Majella 

De Gerardus Majella heeft leerlingen die zowel uitblinken op alle theoretische vakken als op 
sociale vaardigheden en creativiteit. Voor deze leerlingen heeft de Gerardus Majella een 
programma samengesteld. 

Programma plusleerlingen: in alle groepen zijn er materialen voor plusleerlingen aanwezig. 
Hieronder is daarvan een overzicht bijgevoegd.  

Rekenen 
De reguliere methode Wereld In Getallen wordt in zijn geheel door de plusleerlingen 
uitgewerkt. De methode differentieert in drie niveaus waardoor plusleerlingen een rijker 
aanbod krijgen. Daarnaast wordt Kien rekenen gebruikt. Kien biedt verdieping en loopt 
daardoor niet vooruit op de lesstof van Wereld in Getallen. WIG geeft de blokken aan van 
Kien die bij de thema’s uit het boek passen. De opdrachten in Kien zijn gevarieerd en 
pittiger dan die van reguliere rekenmethodes. Ze doen een groot beroep op de 
rekenvaardigheid van de kinderen. In groep zeven en acht wordt er ook met een 
wiskundemethode gewerkt uit het voortgezet onderwijs. 

Taal 
De taalmethode Taal op Maat heeft een routeboekje speciaal voor leerlingen voor wie extra 
uitdaging nodig is. Onze plusleerlingen werken met dit routeboekje. Hierdoor gaan de 
leerlingen sneller door de lesstof heen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de 
methode Slimme taal. Deze methode zorgt voor een breder aanbod van taaloefeningen. In 
het schooljaar 2013/2014 wordt er een nieuwe taalmethode geselecteerd die nog beter 
aansluit bij de verschillende niveaus van leerlingen. De methode begrijpend lezen 
Nieuwsbegrip biedt op verschillende niveaus teksten en opdrachten aan. In het algemeen is 
onze ervaring dat ook plusleerlingen met Nieuwsbegrip voldoende uitdaging hebben. 

Digitale toptoets 
Het vorige schooljaar is in groep zeven gestart met de “Digitale toptoets”. In dit digitale 
programma kunnen plusleerlingen zelf opdrachten selecteren die zij zowel op school als 
thuis kunnen uitvoeren. De opdrachten hebben een integraal karakter. Er zitten 
gecombineerde taal-, reken- en wereldoriëntatieopdrachten in. Uit een recente evaluatie 
met leerkrachten, ouders en leerlingen bleek dat er grote tevredenheid is over het 
programma. Hier gaan we dus mee door. 

Groep 1-2 
Het is nog moeilijk om te bepalen of kinderen uit groep 1 uitblinken. Gemaakte Cito toetsen 
geven nog niet voldoende informatie In groep 2 hebben wij voor de kinderen die een ver 
boven het gemiddelde scoren op rekenen of taalgebied extra uitdaging in de vorm van 
werkboekjes en ontwikkelingsmateriaal, deze kinderen zitten in de sub-plusgroepjes voor 
taal en rekenen.. Een plusleerling in deze groep is echter nog steeds lastig te herkennen, 
hoewel er wel signalen waargenomen worden. 



Groep 3 
Taal 

• Blokboek taal 3 
• Leesmeesters 1 en 3 

 
Rekenen 

• Kien 
• Stenvert realistisch rekenen 

 
Spelling 

• Spelling blok 1 
 

Groep 4 t/m 8  
Taal 

• Route boekje 
• Slimme taal 
• Nederlands uit het VO(groep 8) 
• Plustaak taal (groep 8) 
• Blokboek taal groep 8 extra 

 
Rekenen 

• Kien 
• Wiskunde (groep 7 en 8) 
• Huiswerk Nieuwsbegrip financieël (groep 8) 

 
Spelling 

• Denkwerk 
 

Estafette 
• Leesmeesters 
• Leerkrakers 

 
Engels 

• Sterrenwerk 
• Anglia 
• Step to (Anglia) 

 
Begrijpend lezen 

• Nieuwsbegrip C niveau 
• Plustaak begrijpend lezen 

 
Wereld oriëntatie 

• Plustaak wereldoriëntatie 
• Digitale toptoets 
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