Plusgroep Cluster Buitendorpen:
Plusgroep wekelijks op woensdag van 8.30-12.00
uur.
Voor leerlingen van o.b.s. de Driesprong, o.b.s.
Oostenbrink, o.b.s. de Posthoorn en o.b.s.
Tiendeveen, o.b.s. Vogelvlucht en o.b.s. de
Zandloper.
Gesitueerd op:
o.b.s. de Goudvink, de Vink 6, 7905 HN Hoogeveen.

Voor aanvullende informatie en vragen kunt u
contact opnemen met de plusgroepleerkracht;
Hilda Bralten
h.j.waninge-bralten@bijeen-hoogeveen.nl.

Plusgroep Cluster Centrum:
Plusgroep 1x per 14 dagen op donderdag van 8.3014.00 uur.
Voor leerlingen van o.b.s. Apollo, o.b.s. het
Spectrum, o.b.s. de Goudvink en o.b.s. Villa
Kakelbont.
Gesitueerd op:
o.b.s. de Goudvink, de Vink 6, 7905 HN Hoogeveen.
Plusgroep Cluster de Weide:
Plusgroep wekelijks op vrijdag van 8.30-12.00 uur.
Voor leerlingen van o.d.b.s. ‘t Kienholt, o.b.s. het
Rastholt en o.b.s. de Schuthoek.
Gesitueerd op:
o.b.s. Het Rastholt, Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen.
- Wanneer uw kind op een plusgroepdag ziek is
graag ’s ochtends bellen naar de school waar de
plusgroep van uw kind is gesitueerd.
- Wanneer uw kind om een andere reden afwezig is
dan kunt u dit een aantal dagen van tevoren ook
per mail doorgeven aan de plusgroepleerkracht.
-Wanneer de plusgroepleerkracht afwezig is
vanwege ziekte krijgt u via de thuisschool bericht.

De Plusgroep
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Aanbod in de plusgroep
Bij meer begaafde leerlingen en/of leerlingen met
een ontwikkelingsvoorsprong is er vaak behoefte
aan leerstof die aansluit bij het denk-en
verwerkingsniveau van het kind, motivatie, omgaan
met peers en bovenal zich begrepen voelen. In de
plusgroep proberen we in deze behoefte te
voorzien door een mix van verschillende
activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten zijn
gericht op: 21-eeuwse vaardigheden, creatief
denken, samenwerken, doorzetten, filosoferen,
sociale omgang en interesse tonen in elkaar,
verbinding, herkenning met peers, leren leren,
verbanden leggen, versterken positief zelfbeeld,
kennis vergroten, ontdekkend leren, ontwikkelen
van leervragen, wereldkennis.

Doel van de plusgroep
Binnen de Stichting Bijeen zijn 3 plusgroepen
gefaciliteerd, opgedeeld in 3 clusters; het
Centrum, de Buitendorpen en de Weide. De
plusgroep biedt een verlengde zorg van de
basiszorg op de thuisschool en komt tegemoet
aan de specifieke onderwijsbehoeften van
begaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De
plusgroep heeft als doel het ontwikkelen van
talenten van meer begaafde kinderen, zowel
op intellectueel als op sociaal-emotioneel
gebied. Het is een uitdagende plek waar
begaafde kinderen en/of kinderen met een
grote ontwikkelingsvoorsprong effectief
begeleid worden.

De plusgroep is in plaats van een reguliere
schooldag en is beslist niet vrijblijvend. Er zullen
ook activiteiten aangeboden worden die kinderen
minder leuk of lastig vinden. De aangeboden
activiteit bevat altijd een achterliggende gedachte
en leeraspect. Leren leren gaat met vallen en
opstaan en soms krijgen kinderen dan te maken
met frustratie, omdat zij in de plusgroep
uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te
treden.

“In de Plusgroep heeft
mijn kind leren leren”
Toelating tot de plusgroep
De groepsleerkracht bespreekt in overleg met de IBer welke leerlingen worden aangemeld voor de
plusgroep. Een toelatingscommissie bespreekt de
aanmeldingen en koppelt terug of een leerling
geplaatst kan worden. Ouders dienen een
toestemmingsformulier in te vullen voor plaatsing
van hun kind in de plusgroep voor een schooljaar.
Tussentijds stoppen met de plusgroep is niet de
bedoeling.

Leren leren
Het leerproces, het leren omgaan met fouten maken
en het doorzetten zijn belangrijke ontwikkelpunten
voor begaafde leerlingen bij het leren leren.
Frustratie en doorzettingsvermogen zijn hierbij
belangrijke en onvermijdelijke aspecten. Dit is voor
uw kind vaak nieuw en spannend. U helpt ze door
aan te moedigen om door te zetten. De succeservaring die daarop volgt is heel goed voor het
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Communicatielijnen
De plusgroepleerkracht heeft 2x per jaar contact
met de thuisgroepsleerkracht. In Januari een
terugkoppeling en in juni middels een rapport.
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