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LEERARRANGEMENT PLUSKLAS: 
 
 

 De Plusklas is een verrijkingsklas en is bestemd voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 die meer 
uitdaging nodig hebben (plusleerlingen, meer- en hoogbegaafde leerlingen). Leerlingen van groep 3 
kunnen deelnemen aan de Plusklas wanneer het lees- en schrijfniveau dat toelaat.  
 

 In de Plusklas komen de volgende doelen aan bod: 
 

LEREN LEREN LEREN DENKEN 
 

LEREN (VOOR HET) LEVEN 

 Werkhouding  Analytisch denken  Inzicht in jezelf 

 Werken volgens plan  Creatief denken  Omgaan met anderen 

 Manier van leren  Praktisch/Kritisch denken  

   

 
 

ROOSTER PLUSKLAS: 
 

 Dinsdagochtend van 09.00uur-10.15uur en van 10.30-11.45uur. Locatie aula. 

 Plusklas begeleider: Christine Fredriks 

 
 

AANBOD PLUSKLAS per schooljaar: 
 

 
1. Pittige Plus Torens (PPT): 
 
In de Plusklas wordt projectmatig gewerkt. Dit wordt o.a. gedaan a.d.h.v. de projecten uit de Pittige 
Plus Torens (PPT). De projecten van de PPT zijn geschikt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
 
De methode bevat veel open opdrachten waarmee het bijzondere creatieve denkvermogen van de 
leerlingen wordt aangesproken. Het doet een beroep op o.a. het analytische, creatieve en praktische 
denken (Stenberg, 2003). Via het TASC model van Wallace doorlopen de kinderen de volgende 
fasen: de onderzoeksfase, de keuze- en ontwerpfase, de planningsfase, de uitwerkings- en testfase, 
de presentatiefase en de evaluatiefase. Zo leren de leerlingen zich te verdiepen in de materie, te 
ontwerpen en plannen te maken, door te zetten, te testen en bij te stellen, te presenteren en te 
evalueren. De projecten hebben een top-down benadering. 
 

 De gele peperopdrachten zijn de hulpmapjes en de materialenkisten waarmee de leerlingen hun 
projecten kunnen uitwerken, vormgeven en presenteren zoals: maquette maken, een website 
bouwen, een film bewerken, etc. 

 De rode peperopdrachten zijn complexe opdrachten met een zeer open karakter zoals: bedenk 
een goed plan voor jouw dorp of stad, ontwerp een logo, etc. 
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 De groene peperopdrachten zijn complexe opdrachten met een iets meer gesloten karakter 
zoals: bouw met het materiaal, a.d.h.v. de opdracht, verschillende voertuigen met verschillende 
soorten aandrijvingen, maak een brug van spaghetti, etc. 

 
Na elk project maken en geven de leerlingen een presentatie m.b.v. Powerpoint of Prezi. De 
leerlingen presenteren o.a. hun aanpak, procesverloop (waar liepen ze tegen aan, hoe hebben ze het 
opgelost, hoe verliep de samenwerking), wat ze hebben geleerd en het eindresultaat. De presentatie 
wordt zowel in de Plusklas gegeven als in de eigen klas.  
 

2. Denksport: dammen of schaken: 
 
Gedurende het schooljaar worden denksporten aangeboden, zoals damlessen of schaaklessen. 
Damlessen en schaaklessen stimuleren o.a. het strategische, analytische, creatieve en 
oplossingsgerichte denkvermogen van de leerlingen. 
 

3. Vreemde talen: Duits, Spaans, Frans, Chinees: 
 
Tijdens de Plusklas komen de talen Duits, Spaans, Frans en Chinees aanbod.  
Voor de vreemde talen maken we o.a. gebruik van de methode Topklassers. 
 

4. Filosoferen: 
 
Filosoferen stimuleert tot zelf denken en het bevordert de emotionele en sociale vaardigheden.  
Voor het filosoferen wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Filosoferen met kinderen’. De verhalen in 
dit boek behandelen universele thema’s zoals geluk, liefde, vriendschap, vrede, vrijheid, respect, 
rechtvaardigheid en gelijkheid. In alle verhalen zitten aanknopingspunten om met kinderen te praten 
over zichzelf en de wereld om hen heen. Elk verhaal is voorzien van een praatpapier en open vragen 
waarin de kerngedachte, de kernwaarden en de onderliggende thema’s zijn uitgewerkt. De open 
vragen bevorderen de kinderen tot zelf denken, eigen vragen te stellen en het vinden van eigen 
antwoorden. 
 

5. Plusklasrapport 
 

 De leerlingen van de Plusklas ontvangen 2x per jaar een beoordeling. Deze staat vermeldt in het 

rapport van de klas. 

 

6. Verrijkingsmaterialen in de eigen klas: 
 
In de klas kunnen leerlingen uit de Plusklas gebruik maken van verrijkingsmaterialen uit de Plusbox. 
De Plusbox bestaat o.a. uit de volgende methodes: Rekentijger, Taaltrein, Reis om de wereld, 
Topklassers, Denkwerk, diverse denkspelletjes. 
 

 
 
 
 


