Visie

Achlum

sws It Iepen Finster

Ook (hoog)begaafde kinderen krijgen het onderwijs
waar ze recht op hebben. De bovenschoolse
plusklas is dan ook geen doel op zich, maar maakt
onderdeel uit van een totaalbeleid op het gebied
van leerlingenzorg.

Berltsum

cbs De Fûgelsang

Bitgummole

cbs Mooitaki

Britsum

sws De Swirrel

Dronryp

cbs It Anker

Iedere school zoekt naar de beste mogelijkheden
voor de individuele leerling.

Franeker

cbs Toermalijn

Franeker

cbs De Korendrager

Harlingen

cbs Het bAken

Harlingen

cbs Prins Johan Friso

Menaam

cbs Eben Haëzer

Minnertsga

cbs De Wizebeam

Nij Altoenae

cbs De Noordster

Oosterbierum

cbs De Flambou

Oude Bildtzijl

sws De Syl

Voor de aanmelding van leerlingen voor de plusklas
is een protocol opgesteld.

Sexbierum

pcbs De Skeakel

Sint Annaparochie

cbs De Slotschool

Dit protocol is te bekijken op de website van onze
vereniging : www.cbo-nwf.nl

Tzum

cbs Staetlânsskoalle

Aanmelding voor de plusklas
Aanmelding voor de plusklas kan één keer per jaar
in april. De school is verantwoordelijk voor deze
aanmelding.

Locaties plusklas:

- cbs De Toermalijn
P.J. Troelstrastraat 24, Franeker
T: 0517 394630
- cbs Prins Johan Friso
Grettingalaan 43, Harlingen
T: 0517 430583
Verenigingskantoor CBO Noardwest Fryslân:
Academiestraat 30, Franeker
T: 0517 - 391081
E: info@cbo-nwf.nl

Doel van de plusklas
Kinderen die (hoog)begaafd zijn hebben vaak
meer en uitdagender lesstof nodig.
Het doel van de plusklas is dan ook:
 uitbreiding, verbreding en verdieping van
de leerstof, sterk gekoppeld aan eigen
interessegebieden;
 aandacht voor gespreks– en studievaardigheden;

Algemeen
CBO Noardwest Fryslân is een
christelijke schoolvereniging
met 17 scholen en totaal 2300
leerlingen.

 kinderen te begeleiden in de sociaal
emotionele ontwikkeling (faalangst,
aansluiting bij klasgenoten, het
zelfbeeld);
 zorgen voor een goede overgang van het
primair naar het voortgezet onderwijs.

Wat gebeurt er in de plusklas

Vanaf augustus 2010 zijn wij
gestart met een plusklas. Deze plusklas is bedoeld voor
(hoog)begaafde kinderen.

Eén keer per week komen de leerlingen van
de plusklas bij elkaar. In overleg met de
leerling wordt een werkplan opgesteld.
Dit werkplan is het uitgangspunt voor de
activiteiten tijdens de “plusklas ochtenden”.

Voor wie is de plusklas

De ochtend begint altijd met een
kringgesprek en een bijbelverhaal.

De plusklas is voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
De leerlingen blijven op hun eigen school en gaan één
keer in de week naar de plusklas.

Er wordt veel aandacht besteed aan het
leren leren. Hoe maak je een werkstuk en
hoe presenteer je dat. De leerling kiest zelf
een onderwerp wat hem/haar interesseert
en waar hij/zij nog wat van kan leren.

Zij krijgen les van speciaal daarvoor opgeleide groepsleerkrachten.
De plusklas maakt gebruik van ruimten in cbs Toermalijn
in Franeker, de cbs Prins Johan Friso in Harlingen en De
Slotschool in Sint Annaparochie.

Vast onderdeel van de ochtend is het filosoferen.

Contact met de ouders
Aan het begin van het schooljaar is er een
info-avond voor alle ouders.
Eén keer per jaar is er een inloopochtend.
Twee keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken
voor de ouders.
Leerkrachten van de
plusklas hebben twee
keer per jaar contact
met de groepsleerkracht
van de leerlingen en
indien nodig frequenter.

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”

