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Voorgeschiedenis 
 
 
Het team heeft in 2008-2009 de cursus Surplus-begaafden gevolgd. Een aantal leerkrachten heeft 
zich individueel verder geschoold op dit gebied.  

• Scholing Beleidsnotitie Begaafden – MHR (2010-2011) 

• Hoogbegaafden taalbeleid – (2013-2014) 

• Studiemiddag begaafdheid Passenderwijs (2015 – 2016) 
 
De Notenbalk kiest er expliciet voor om gelden en middelen beschikbaar te stellen uit het personele 
en het materiële budget voor het invoeren van een goede ondersteuning rondom leerlingen die 
meer uitdaging nodig hebben. Op dit moment is er 45 uur op jaarbasis beschikbaar HB/HI  en wordt 
hiervan een plusgroep gedraaid. 
 
Om de kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken we verschillende (observatie) 
instrumenten. Alle leerlingen worden gevolgd door middel van methode gebonden toetsen en de 
toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door 
middel van ZIEN en de vragenlijsten van de Vreedzame School. Ook vullen de kinderen de 
screeningslijst van Meervoudige intelligentielijst van Howard Gardner in. Tijdens de 
kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar en de rapportgesprekken is er overleg 
met de ouders over de voortgang van de plusklasleerlingen.  
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Achtergrond informatie 
 
In iedere groep wordt voor de vakken lezen, rekenen, taal en spelling uitgegaan van basisinstructie, 
verlengde en verkorte instructie. Dit beleidsplan gaat over kinderen die naast de verkorte instructie 
in de klas, nog extra uitdaging nodig hebben. Wij willen niet alleen (hoog)begaafde en/of hoog 
intelligente leerlingen hiervoor in aanmerking laten komen, maar we kijken ook welke specifieke 
leerling deze uitdaging kan gebruiken op een bepaald vakgebied 

 
 
Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid en hoog intelligent?  
Hoogbegaafdheid  

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge IQ-score op een intelligentietest. 
Het is een verzamelnaam voor verschillende kenmerken die in een individu tot uiting kunnen komen. 
Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid: 
• Een eerste factor is de aanwezigheid van een hoge mate van intelligentie bij de leerling. Dit kan 
gemeten worden door een intelligentietest en wordt meestal uitgedrukt in een IQ‐score. Een 
precieze grens wordt niet gegeven, maar algemeen wordt aangenomen dat we van hoogbegaafdheid 
speken bij een IQ-score van 130 en hoger. 
•Een tweede belangrijke factor is de hoge mate van creativiteit die de leerling laat zien. In dit geval 
wordt onder creativiteit het vermogen om bijvoorbeeld iets origineels te bedenken verstaan (buiten 
de gegeven kaders te denken). 
•Een derde factor Is de aanwezigheid van een grote motivatie. De enorme gedrevenheid, het 
doorzettingsvermogen en het plezier dat getoond wordt bij het uitvoeren van een opdracht zijn bij 
hoogbegaafde leerlingen bijzonder. 
Zijn deze factoren allemaal aanwezig, dan hebben we te maken met een hoogbegaafde leerling. Het 
komt ook voor dat deze kenmerken niet altijd even sterk aanwezig zijn. 
 
Hoog intelligent 
Een leerling met een hoge score op een intelligentietest, zonder een hoge mate van creativiteit en 
grote motivatie, noemen we dan ook hoog intelligent en niet hoogbegaafd. 
Leereigenschappen behorende bij deze leerlingen: 
*Snel van begrip zijn 
*Brede interesse en kennis hebben 
*Het vermogen hebben grote denk- en leerstappen te maken 
*Een groot analytisch en oplossend vermogen hebben 
*Hebben behoefte aan autonomie 
*Zijn in staat tot zelfreflectie 
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Bronvermelding: ARIQ   (www.ariq.nl) 
 
 

(Hoog)begaafde leerling Hoog intelligente leerling 

Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt 
stellingen 

Beantwoordt de vragen 

Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld 
maar ook beneden gemiddeld presteren 

Presteert bovengemiddeld in de klas                          
Hoort bij de top van de groep 

Laat sterke gevoelens en opinies zien Luistert met interesse 

Weet het vaak al Leert gemakkelijk 

Meesterschap al na 1 of 2 herhalingen 6-8 herhalingen nodig voor meesterschap 

Ontwikkelt en bewerkt ideeën Begrijpt ideeën  

Prefereert vaak ouder gezelschap Geniet van leeftijdsgenoten 

Onderzoekt de toepassingen Maakt zijn werk af 

Creëert nieuwe projecten Kopieert nauwkeurig 

Geniet van leren Houdt van school 

Uitvinder Technicus/ uitvoerder 

Is hoogst zelfkritisch Is tevreden over eigen leren/ kunnen 
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Het jonge kind 
Bij jonge kinderen wordt nog niet gesproken over hoogbegaafdheid. In plaats daarvan wordt de term 
ontwikkelingsvoorsprong gehanteerd. De reden hiervoor is dat de kleuters zich sprongsgewijs 
ontwikkelen. Een ontwikkelingsvoorsprong kan dan ook van tijdelijke aard zijn, omdat de ene kleuter 
een  sprong eerder maakt dan de andere kleuter. Het IQ van kinderen onder de zes jaar kan nog niet 
met betrouwbaarheid worden vastgesteld. Toch is het goed om alert te zijn op een 
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, deze te erkennen en tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoefte om te voorkomen dat de leerling gaat onderpresteren.  
 

 
Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen de volgende signalen tonen: 

 
Enorm taalvaardig, taalgebruik is boven het leeftijdsniveau 

 
Leren zichzelf in de kleuterperiode al lezen/ rekenen en of tellen 

 
Hebben een grote behoefte aan kennis en vaak belangstelling voor volwassen onderwerpen 

 
Sterk ontwikkeld ruimtelijk inzicht 

 
Kunnen logisch denken, zien relaties/ verbanden, grotere patronen 

 
Hebben erg fantasierijkspel 

 
Hebben een goede werkhouding, ze kunnen zich al goed op hun taak richten en beschikken vaak 
over zelfstandigheid met betrekking tot hun werk 

 
Hebben een groot invoelend vermogen, zijn empathisch en zorgzaam 

 
De vriendschapsverwachtingen van deze leerlingen zijn vaak anders dan van leeftijdsgenoten. Ze 
vallen in positieve zin op bij de sociale oplossingsstrategieën die ze kunnen hanteren 

 
Denken na over levensbeschouwelijke zaken zoals de zin van het leven, de dood enz 

 
Hebben oorspronkelijke humor 

 
Zijn nieuwsgierig, stellen vragen, zijn opmerkzaam en observeren 

 
Hebben een hoge score op de kleutertoetsen 

Bronvermelding: Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid   (www.lich.nl) 
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Missie-Visie   
 

“De Notenbalk; net een toontje hoger.” 
 
Vanuit deze missie zijn onze kernwaarde: enthousiasme – reflectie – uitdagen – creativiteit – 
samenwerken – enthousiasme en respect, ook binnen het beleid hoog intelligente en 
(hoog)begaafdheid herkenbaar. 
Net als op vele andere scholen krijgen de 21e eeuwse vaardigheden een plek bij alle kinderen op de 
Notenbalk.  Voor hoog intelligente en (hoog) begaafde leerlingen kunnen naast kennis ook deze 
vaardigheden verder uitgediept worden. 
Welke 21st century skills hebben kinderen nodig?  

1. Probleemoplossend vermogen en kritisch denken; 
2. Samenwerken; 
3. Aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met verandering; 
4. Proactiviteit en ondernemerschap; 
5. Effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie; 
6. Analytisch vermogen; 
7. Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

 
De basis voor onze missie is de 'gouden driehoek'. Het is van groot belang om ook bij de hoog 
intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in deze driehoek op te trekken. 
 
 

     Ouders 

  
Leerlingen 

  

 

             Leerkrachten 

 
 
Op de Notenbalk stimuleren wij de ontwikkeling van iedere leerling en komen wij tegemoet aan hun 
onderwijsbehoeften. Hoog intelligente en (hoog)begaafde leerlingen bieden wij een leeromgeving 
waarbij gewerkt wordt aan complexere taken, denken op een hoger abstractieniveau, betekenisvolle 
problemen en opdrachten die aansluiten bij de creatieve manier van de denken van deze leerlingen. 
Er is ruimte om deze leerlingen zaken zelf te laten ontdekken en te onderzoeken. Emotioneel 
welbevinden van leerlingen is een voorwaarde om tot leren te komen. Aangezien we als school m.b.t. 
dit onderwerp in ontwikkeling zijn, hebben we t.a.v. onze visie een uitvoeringsplan op korte termijn 
en een uitvoeringsplan op de langere termijn. 
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Uitvoering op korte termijn, in ieder geval de eerste 2 jaar 
De plusklas wordt gevormd door kinderen van groep 5 – 8 die worden voorgedragen door de 
groepsleerkracht. De leerkracht HI/HB en IB-er bepalen na overleg met de groepsleerkrachten, welke 
kinderen uiteindelijk geselecteerd worden voor de plusklas  In de plusklas kan speciale aandacht 
worden gegeven aan specifieke hulpvragen. In de plusklas kan meer worden ingespeeld op de 
interesses van de leerling en de executieve functies. 
  
Wij kiezen voor een plusklas met zowel hoog intelligente en (hoog)begaafde leerlingen. Signalering 
voor de plusklas vindt plaats door te kijken naar de prestaties van de leerling, de observaties van de 
leerkracht en de ervaringen van de ouders. Bij onderpresteerders kunnen juist de ouders aangeven 
dat de leerling thuis zijn begaafdheid wel laat zien, maar op school (al) is afgehaakt. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het vormen van de plusklas blijft bij de school liggen.  
  

Ambitie op langere termijn 
Ook kinderen die niet in aanmerking komen voor de plusklas, kunnen baat hebben bij onderdelen die 
momenteel in de plusklas expliciet aan bod komen. 
Om die reden zien we op lange termijn in de klas zelf, de mogelijkheden om de hoog intelligente en 
(hoog)begaafde leerlingen de leeromgeving te bieden die zij nodig hebben.  
 
Wat heeft de school nodig om daar naar toe te groeien: 

• Leerkrachten die de kinderen zodanig volgt, dat hij kan blijven inspelen op de 
onderwijsbehoeften en op die manier uit de kinderen kan halen wat er in zit. 

• Kinderen de ruimte te geven om zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling 

• Mogelijk een screeningsinstrument. 

• De leerkracht kan de taxonomie van BLOOM inzetten, zie bijlage. 

• De organisatievorm in de klas is zodanig ontwikkeld dat kinderen met verschillende 
behoeften en mogelijkheden deel kunnen uitmaken van een organisch geheel. 

• Lesmateriaal 

• ICT inrichting 

• Scholing om bovenstaande verder te kunnen ontwikkelen 

 
N.b. het kan voorkomen dat voor een hoogbegaafde leerling het reëel is om hiernaast nog een 
specifiek traject te bewandelen. 
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Extra aanbod in de klas 
 
Anders dan de  3 niveaus, basisinstructie, verlengde en verkorte instructie 
 
Groep 1/2 
Aanbod: Wanneer er bij een leerling sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, wordt er binnen het 
programma Kleuterplein uitdagende leerstof aangeboden.  

 
Vanaf groep 4 
Rekenen vanaf groep 4 
Kinderen die op de Cito-toets rekenen tweemaal achter elkaar een hoge I-score behalen en hoog 
scoren op de methode gebonden toetsen komen in aanmerkingen voor het compacten. Deze 
leerlingen worden voorafgaand aan het blok getoetst. Wordt de toets goed gemaakt, dan volgt de 
leerling de compact-route uit het blok. Hierdoor ontstaat ruimte voor de leerling om te verdiepen. 
Als verdiepingsmateriaal hebben we: Kien – Somplex en Somplextra. 
 
 

Extra aanbod buiten de klas/Plusklas. 

Plusklas (groep 5 t/m 8) 
De leerlingen van de plusklas worden gekozen op grond van resultaten en bevindingen/ observaties 
van de leerkrachten die het kind in de klas hebben.  
De leerlingen komen gedurende 30 weken in het schooljaar 1,5 uur bijeen en werken een periode 
aan verschillende opdrachten. Om zoveel mogelijk kinderen gebruik te kunnen laten maken van dit 
extra aanbod buiten de klas, wisselen wij regelmatig van samenstelling van deze groep leerlingen. Bij 
het indelen houden we rekening met de talenten van de kinderen. Een leerling kan 1 of meerdere 
blokken in het schooljaar in de plusklas meedraaien.  
Plaatsing in de plusklas gaat in samenspraak met IB-er en leerkracht HB/HI.  Voor iedere leerling van 
de plusklas wordt in ParnasSys een notitie aangemaakt die zichtbaar is op de groepskaart.  
Wanneer besloten is dat een leerling deel neemt aan het extra aanbod buiten de klas, zal er zonodig 
na een blok en/of aan het einde van het schooljaar een evaluatie plaats vinden om te bepalen of dit 
een vervolg krijgt in het nieuwe schooljaar. 
 

Onderwerpen 
Creatief met taal –ontwerp je eigen prentenboek ( 5 t/m 7) – maak je eigen korte film (8) – ontwerp 
je eigen app ( 7-8 

Rekenen – meten – bewegen en construeren (5 t/m 8) 
Zaakvakken – uitvindingen ( 5 t/m 8) 
Grieks – Grieks alfabet en Grieks rekenen (5-6) 
(Onderwerpen kunnen jaarlijks veranderen) 
 
Verrijking 
Verrijking betekent leerstof aanbieden die niet per definitie onder het standaardpakket aan vakken 
valt. Verrijking kan je aanbieden in twee vormen, namelijk ondersteunende verrijking en persoonlijke 
verrijking.  
Ondersteunende verrijking is verrijking die zich erop richt hoogbegaafde kinderen een stabiele basis 
te geven op intellectueel en emotioneel vlak. 
Voor persoonlijke verrijking kun je het beste inspelen op de interesses van het kind. 
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Betrokkenen 
 
Leerkracht HB/HI 
In het taakbeleid is 25 uur opgenomen voor onderstaande taken.  

• Aanspreekpunt voor de groepsleerkracht bij ondersteuningsvragen op het gebied van 
hoog intelligentie en (hoog)begaafdheid. 

• Volgt de ontwikkelingen op het gebied van hoog intelligentie en (hoog)begaafdheid door 
het lezen van o.a. vakliteratuur en scholing en informeert hier team over. 

• Doet indien nodig, voorstellen aan de directie tav aanpassingen/wijzigingen van het 
beleid 

• Overlegt met de IB-er over de leerlingen die in aanmerking komen voor het extra aanbod 
buiten de klas. 

• Informeert ouders van de leerlingen die deel gaan nemen aan het extra aanbod buiten 
de klas dmv een brief. 

• Periodieke terugkoppeling van bevindingen aan IB-er 

• Zorgt voor een jaarevaluatie naar IB-er en directie. 

• Laat leerlingen de screeningslijst Meervoudige Intelligentie invullen om inzicht in 
de talenten van de leerling te krijgen.  

• Maakt het rooster voor het aanbod buiten de klas en communiceert dit met betrokken 
leerkrachten.  

• Draagt zorg voor een uitdagend en gevarieerd aanbod.  

• Evalueert met de leerling het blok waaraan hij/zij heeft deelgenomen en maakt een 
beoordeling voor het rapport.  

 
Groepsleerkracht: 

• Is verantwoordelijk voor het noteren van de onderwijsbehoefte van de leerlingen in 
ParnasSys 

• In de zorgbespreking met de IB-er worden leerlingen die (mogelijk) in aanmerking komen 
voor het extra aanbod in en buiten de klas besproken. 

• Aanmelding wordt ondersteund door een (korte) motivatie van de groepsleerkracht. 

• Heeft de mogelijkheid om met leerkracht HI/HB te overleggen over voortgang 
programma.  

• Volgt iedere leerling die deelneemt aan het extra aanbod buiten de klas via de 
groepskaart in ParnasSys.  
 

 
 

Intern begeleider 
• Is aanspreekpunt voor de leerkracht t.a.v. het bepalen of de leerling in aanmerking komt 

voor het extra aanbod buiten de klas (leerlingbespreking) 

• Voert periodiek overleg met de leerkracht HB/HI over de voortgang van het programma als 
geheel. 
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Directie: 
• Wordt periodiek, tijdens IB-directieoverleg, door de IB-er op de hoogte gehouden over de 

stand van zaken t.a.v. het extra aanbod buiten de klas. en het functioneren van de leerkracht 
HI/HB 

• Is verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluitvorming t.a.v. aanpassing/wijziging van 
beleid 

• Is verantwoordelijk voor het jaarlijks plannen van een evaluatiemoment van beleid met IB-er, 
plusklasleerkracht.  
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Communicatie 
Algemeen 
In onze schoolgids vinden ouders een beknopte beschrijving van het aanbod buiten de klas. Het 
beleidsplan HB/HI is op de website te vinden. 
 
Met ouders van de HB/HI leerlingen 
Op het moment dat een leerling deel gaat nemen aan het aanbod buiten de klas of niet meer 
deelneemt aan het aanbod buiten de klas worden ouders hierover geïnformeerd door de 
groepsleerkracht.  
 
Groepsleerkracht blijft aanspreekpunt voor ouders van een HB/HI leerling. 
Terugkoppeling is onderdeel van het 10-minutengesprek 
 
Beoordeling op het rapport van de leerkracht HB/HI. 
 
 
Met de HB/HI leerling zelf 
Intake- (1-malig)  en evaluatie- (na iedere periode) gesprek met de HB/HI leerling wordt gehouden 
door de leerkracht HB/HI. 
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Signalering 

Identificatieprotocol 
 

Groep 1 en 2 Signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
De onderstaande stappen kunnen ondersteunend zijn bij het signaleren van een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

• Het intakegesprek met ouders dat gevoerd wordt de groepsleerkracht bij de start op de 
Notenbalk. 

• Via de overdracht van de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf 

• Binnen twee weken na binnenkomst maakt iedere leerling een menstekening. Deze 
menstekening wordt bewaard in het leerlingdossier. (bijlage: stappenplan menstekening) 

• Observaties en toetsing (Kleuterplein- CITO- ZIEN) 

• IB-er en/of leerkracht HI/HB 

• Kenmerken opgenomen bij de achtergrond informatie 
 
 
Groep 3 tot en met 8 
Signalering  
De onderstaande stappen kunnen ondersteunend zijn bij de signalering van hoog intelligentie en 
(hoog)begaafdheid. 

• Observaties en toetsen (methode gebonden toetsen – Zien) 

• Testen van derden 
• 2x achter elkaar een hoge 1-score bij een Cito toets en er sprake is van andere kenmerken 

(deze staan beschreven in hoofdstuk 2 achtergrondinformatie) 
 

 

 
Uitzonderingen 
Feit blijft dat geen kind hetzelfde is.  
We kunnen dan ook slechts spreken van algemene richtlijnen. Als een andere aanpak dan in dit 
beleid beschreven voor een leerling meer geschikt blijkt te zijn, dan kiezen we voor de aanpak die het 
beste aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.  
Daarnaast kan het voorkomen dat een leerling geen I- scores behaalt, maar volgens de leerkracht 
toch in aanmerking komt voor het programma omdat er sprake kan zijn van “onderpresteren” . Ook 
dit is, in overleg met de IB-er, bij uitzondering mogelijk.  
Dit beleid moet dan ook gezien worden als leidraad, het is geen dwingend document.  
Indien er voor een leerling wordt afgeweken van de richtlijnen uit dit document, dan dient dit wel 
altijd in overleg met de IB-er te gebeuren en vastgelegd te worden in ParnasSys. 
Ook kan het voorkomen dat een ouder een leerling voordraagt voor verdiepings- en/of 
verrijkingswerk zonder dat de leerkracht deze leerling hiervoor had aangedragen. Ook dan is het 
mogelijk dat de IB-er na overleg met de plusklasleerkracht besluit om de leerling mee te nemen in de 
signalering
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Bijlagen 
 
Taxonomie van Bloom  
  
In de Taxonomie van Bloom zijn de verschillende denkniveaus om tot een hogere orde tot denken te 
komen weergegeven. Er zijn hierbij zes niveaus te onderscheiden; onthouden, begrijpen, toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren (zie bijlage 2).   
  
Onthouden, begrijpen en toepassen horen bij de ‘lagere orde’ vragen. Hierbij staan begrip, vaststellen, 
herhalen en samenvatten van de opdrachten centraal.   
Om meer diepte in de complexiteit van het kennisniveau te creëren, zijn de ‘hogere orde’ vragen van 
belang. Bij analyseren, evalueren en creëren gaat het om ontlokken vaan een discussie, 
probleemoplossend denken, kritisch nadenken en zelfstandig op zoek gaan naar informatie.  
  
  
  

 
 
 
 
Bijlage: Richtlijnen voor afname menstekening

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpt4-5r4vWAhWD2hoKHb9vB64QjRwIBw&url=https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom&psig=AFQjCNFOuvEDgoefH5BVOrPlEZgKhRUtSw&ust=1504608998638591
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Stappenplan Menstekening: 
 
Stap 1: 
Laat de nieuwe kleuter binnen maximaal twee weken na aankomst een menstekening maken. 
Aandachtspunten voor het maken van de tekening|: 

• de kleuter moet alleen aan een tafel zitten. 

•  teken een mens ( dus niet teken jezelf) 
 
Stap 2: 
De tekening wordt beoordeeld adhv de lijst van Goodenough. 
 
Stap 3: 
De tekening en de beoordeling komen in het dossier van het kind. 
 
Stap 4: 
Mocht blijken dat nav deze tekening en het intakeformulier van de ouders en andere observaties er 
sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, dan moet dit gemeld worden in de zorgbespreking. Voor 
advies kun je contact opnemen met de leerkracht HB/HI. 
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MI-mijn talenten 
 

Wat vind je hiervan?   Leuk Leuk   

Niet 

leuk   

Dingen uit de natuur verzamelen NB 0         

Allerlei spulletjes sorteren LM 0       Zet een X in het juiste vakje 

Bladeren in een atlas VR 0         

Boompje klimmen LK 0         

Denken over wat je later wilt worden Pia 0         

Dansen of toneel spelen LK 0         

Luisteren naar muziek MR 0         

Anderen helpen Pir 0         

Denkspelletjes doen LM 0         

Een boek lezen VL 0         

Een dier verzorgen NB 0         

Een dagboek schrijven Pia 0         

Een eigen tuintje hebben NB 0         

Kleien VR 0         

Kletsen aan de telefoon VL 0         

Lekker buiten spelen NB 0         

Lekker dagdromen en fantaseren Pia 0         

Lekker werken met klei en zand of een 

hamer LK 0         

Lekker meezingen en meebewegen op 

muziek MR 0         

Luisteren naar voorlezen VL 0         

Meedoen aan een kringgesprek Pir 0         

Meedoen aan een sport of gymles LK 0         

Muziek maken MR 0         

Naar de bieb gaan om een boek te lezen VL 0         

Naar een feestje gaan Pir 0         

Proefjes doen, uitproberen hoe iets werkt LM 0         

Alleen aan een opdracht werken Pia 0         

Lezen over de natuur NB 0         

Puzzels maken VR 0         

Rijmpjes bedenken MR 0         

Samenspelen met vriendjes Pir 0         

Werken met de computer LM 0         

Een brief of verhaaltje schrijven VL 0         

Tekenen VR 0         

Lekker in je eentje spelen Pia 0         

Sport kijken op het veld of op t.v. LK 0         

Sommen maken LM 0         

Schilderen en verven VR 0         

Samenwerken met anderen Pir 0         

Zelf liedje maken MR 0         
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Mijn talentaccenten     

Taal slim Taalknap 0   

Reken slim Rekenknap 0   

  Beeldknap 0   

Muziek slim Muziekknap 0   

  Beweegknap 0   

Natuur slim Natuurknap 0   

  Mensenknap 0   

  Zelfknap 0   
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