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Inleiding
De plusgroep is opgezet voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen. Deze
leerlingen werken tijdens de rekenlessen in de groep, na hun reguliere werk, in het Plusschrift. In de plusgroep krijgen
de leerlingen meer uitdaging, hierbij is er ruimte voor verdieping en creativiteit. De leerlingen zullen afwisselend
gaan werken met pluswerk uit o.a. Rekentijgers en Plustaak. En daarnaast zullen zij ook uitgedaagd worden met
verschillende soorten doe-opdrachten.
Doel
Het doel is om de plusleerlingen op onze school uitdaging te bieden op hun eigen rekenniveau.
Criteria plaatsing plusgroep
De plusgroep is bestemd voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 (vanaf de M3). Om in aanmerking te komen moeten
de leerlingen aan een aantal (minimaal 3) criteria voldoen:
• De leerling heeft een hoge score op de Cito-toets rekenen (I of I+).
• De leerling heeft minimaal twee keer achter elkaar een I-score bij de Cito.
• De leerling heeft minimaal de gemiddelde groei behaald t.o.v. de vorige Cito-toets rekenen.
• De leerling kan delen van regulier schoolwerk missen.
• De leerling is gemotiveerd en heeft een goede werkhouding.
Afspraken
• Na de M- toetsen en de E-toetsen wordt vastgesteld welke leerlingen er voor de komende periode in de
plusgroep komen. Dit wordt gedaan a.d.v. de gestelde criteria door rekencoördinator en IB’ers.
• De plusgroep is opgesplitst in twee groepen; de middenbouw groep 3, 4 en 5 en de bovenbouw; groep 6, 7
en 8. De middenbouw gaat op maandagmiddag met juf Irma mee en de bovenbouw gaat op
dinsdagmiddag mee met juf Venice.
• De plusgroep is 1x per week met een tijdsduur van 30 minuten en vindt plaats in een lokaal speciaal
ingericht voor de Plusgroep.
• De groepsleerkracht, van de leerlingen die in de plusgroep komen, stelt de ouders hiervan op de hoogte.
• De plusleerlingen krijgen elke week een rekentaak mee om in de klas te maken. Dit doen zij zoveel mogelijk
onder de reguliere rekentijd.
• De desbetreffende leerkracht zorgt ervoor dat de plusleerling voldoende tijd per week heeft om de taak te
maken.
Informatie aan de ouders/verzorgers
De leerkracht zorgt ervoor dat de ouders van zijn/haar leerlingen die in of uit de Plusgroep komen/gaan op de
hoogte worden gebracht. Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website.

