Extra prikkels

Verrijking voor meerbegaafde kinderen

Wat is een CPOB-Plusklas?
Een Plusklas is een groep kinderen van eenzelfde hoog leerniveau. Eén ochtend in de
week werken zij op een uitdagende manier aan
taal, rekenen, ﬁlosoﬁe, sociale vaardigheid en
bijvoorbeeld projecten over kunst.

Waarom heeft CPOB deze Plusklas?
Een belangrijk doel van alle scholen die bij de
stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe
horen is: Ieder kind het onderwijs geven dat
het nodig heeft. Sommige kinderen hebben
echter meer prikkels nodig. De Plusklas biedt
deze kinderen wel de extra uitdaging, maar
isoleert hen niet. Ze groeien gewoon op met
de kinderen uit hun eigen klas.

Voor wie is de Plusklas?
CPOB heeft een aantal criteria vastgesteld
waar kinderen van een Plusklas aan moeten
voldoen. Overleg tussen ouders en school
wijst uit of een kind in een Plusklas op zijn of
haar plek zal zijn. Kinderen uit een Plusklas
zijn bijvoorbeeld te herkennen aan een bovengemiddeld intelligentieniveau, een voorsprong
in hun ontwikkeling ten opzichte van hun
klasgenoten, een grote creativiteit en een
uitzonderlijk snel leervermogen.

Citaat Plusklasleerkracht:

“

In de Plusklas werken kinderen aan
projecten die moeilijk voor hen zijn.
Ze zijn nu eens niet vanzelfsprekend
de besten en leren bijvoorbeeld door
te zetten en een planning te maken.

”

Krijgen kinderen op hun eigen school
ook verdieping?
Jazeker! Elke CPOB-school biedt kinderen extra
verdiepingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld
activiteiten op het gebied van techniek, kunst
en taal te organiseren.
Binnen CPOB is er aandacht voor elk kind.
Voor kinderen die meer hulp nodig hebben bij
het leren, kinderen die gelijk met hun klasgenoten op gaan en kinderen die sneller door
de leerstof heen zijn.

Waar vind ik meer informatie
over de Plusklas?
Op school. Neem contact op
met de leerkracht of directeur
voor meer informatie over de
eigenschappen en voorwaarden van
een CPOB-Plusklas.

Heeft u vragen over CPOB?
De stichting is bereikbaar op onderstaand adres.
Postadres

Postbus 167
4000 AD Tiel
T (0344) 617122
F (0344) 635710
www.cpob.nl

Bezoekadres

Grotebrugse Grintweg 52
4005 AJ Tiel

