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Inleiding
Dit beleidsplan is een update van de handleiding Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
in de bovenschoolse plusklas De Raket (2011).
In dit document wordt met betrekking tot de doelgroep zowel over (hoog)begaafden, als excellente
en plusleerlingen gesproken. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat niet alleen hoogbegaafde
leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod krijgen, maar ook meerbegaafde en begaafde
leerlingen. Om deze reden is (hoog) tussen haakjes geplaatst.
De Raket is gestart in september 2009 en officieel geopend op 8 oktober 2009. Tot juli 2016 was
de Raket gehuisvest in het gebouw van CBS Het Kompas, locatie Dreef. In juli 2016 is de Raket
verhuisd naar het Kompasgebouw aan de Hoefslag te Barendrecht.
Raketafdelingen
De Raket kent twee afdelingen:
1.   Raket Oudere Kind (ROK)
ü   voor leerlingen uit de groepen (4) 5 tot en met 7 (maximaal 16 leerlingen)
ü   twee periodes per jaar
ü   twee leerkrachten
2.   Raket Jongere Kind (RJK)
ü   voor leerlingen uit de groepen (1) 2 tot en met 4 (maximaal 10 leerlingen)
ü   twee periodes per jaar
ü   één leerkracht
Scholen
De Raket is een bovenschoolse voorziening, waaraan PCPO-scholen kunnen deelnemen. Er is geen
verplichte deelname voor de scholen. In de praktijk komt het er op neer, dat 7 à 8 scholen - Ark,
Kompas, Vrijenburg, Fontein, Klimop Rijsoord, Wingerd, Bongerd en Smitshoek - leerlingen
aanmelden. Deelnemende scholen hebben een inspanningsverplichting met betrekking tot het
uitvoeren van eigen plusbeleid om de continuïteit van een passend onderwijsaanbod voor deze
leerlingen te kunnen waarborgen.
Verantwoordelijkheid
De Raket is een ‘verlengstuk’ van de school en biedt tijdelijk hulp aan leerlingen,
groepsleerkrachten en Intern Begeleiders. De Raket is verantwoordelijk voor het werk in de Raket
en is een schakel in het ontwikkelproces van het kind. De school is ten allen tijde
(eind)verantwoordelijk voor het totale ontwikkelproces en het welbevinden van het kind.
Commissies
De Commissie Raket ontwikkelt het beleid van de Raket. Deze commissie bestaat uit de directeur
P&O PCPO, twee schooldirecteuren en twee Intern Begeleiders.
De Werkgroep Raket houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van het beleid en bestaat uit de
leden van de Commissie Raket aangevuld met de leerkrachten van de Raket.
De Plaatsingscommissie verzorgt de aanmeldingsprocedure en de plaatsing van leerlingen in de
Raket. Deze commissie bestaat uit twee schooldirecteuren en twee Intern Begeleiders.
Barendrecht, augustus 2016
Namens de Commissie en de Werkgroep Raket,
Wim Kostense (projectleider Raket 2009 - 2016)
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1   Passend Onderwijs in de Raket
In dit hoofdstuk schrijven we hoe we passend onderwijs vormgeven in de bovenschoolse plusklas.

1.1   Doelstellingen
Algemene doelstelling
Passend Onderwijs is gericht op afstemming van onderwijs en begeleiding op behoeften van
leerlingen. Voor een deel van de plusleerlingen wordt deze behoefte vertaald naar het baat hebben
bij onderwijs in de Raket door het omgaan met ontwikkelingsgelijken, terwijl voor een ander deel
de behoefte wordt vertaald naar een specifieke hulpvraag van het kind zelf, de ouders en/of de
school. We denken daarbij bijvoorbeeld aan onderpresteren, sociaal-emotionele problematiek,
leren-leren, samenwerken, motivatie, e.d. Het belangrijkste doel van de Raket is aan de slag te
gaan met deze hulpvraag, alsook het afstemmen van onderwijs en begeleiding met de basisschool
en daarmee het welbevinden van het kind (met name op de eigen basisschool) te bevorderen.
Specifieke doelstellingen
Naast de algemene doelstelling, zijn er specifieke doelen geformuleerd. We noemen enkele
voorbeelden.
De leerlingen van de Raket …
•   leveren hoge cognitieve prestaties door een uitdagend en afgestemd onderwijsaanbod
•   hebben leren omgaan met hun (hoog)begaafdheid en eventueel daaraan gerelateerde sociaal
emotionele problemen
•   zijn door het onderwijsaanbod en excursies in aanraking gekomen met uiteenlopende
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ruimtevaart of een vreemde taal, waardoor hun kennis op deze
gebieden is vergroot
•   hebben hun kennis en vaardigheden op het gebied van ICT vergroot
•   hebben leren samenwerken
•   hebben hun welbevinden en zelfvertrouwen vergroot door het samenzijn en samenwerken met
ontwikkelingsgelijken
•   hebben leren nadenken over filosofische onderwerpen
•   hebben leer- en werkstrategieën ontwikkeld, waardoor zij op hun eigen basisschool zelfstandiger
kunnen functioneren
•   Etc

1.2   Onderwijsperiode
Een onderwijsperiode in de Raket omvat een half cursusjaar:
ü   Eerste halfjaar
ü   ROK: september tot en met januari (voor leerlingen uit de groepen (4) 5 tot en met 7
ü   RJK:	
  september	
  tot	
  en	
  met	
  januari	
  (voor leerlingen uit de groepen (1) 2 tot en met 4)
ü   Tweede halfjaar
ü   ROK: februari tot en met juni (leerlingen uit de groepen (4) 5 tot en met 7
ü   RJK: februari tot en met juli (voor leerlingen uit de groepen (1) 2 tot en met 4)
In principe worden voor elke periode verschillende leerlingen geplaatst; op voordracht van
Raketleerkrachten en/of Intern Begeleider kan de plaatsingscommissie besluiten een leerling te
plaatsen voor een of meer verlengde periodes. Ouders dragen verlenging voor via de Intern
Begeleider en/of de Raketleerkrachten.
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1.3   Leerkrachten
Voor het onderwijs aan de Raketleerlingen zijn drie leerkrachten benoemd, elk voor een WTF van
0,2. Zij verzorgen gedurende een ochtend in de week onderwijs aan de leerlingen; een middag in
de week wordt besteed aan ambulante begeleiding, voorbereiding van de lessen,
informatievoorziening aan ouders en scholen (via email, website en facebook), collegiale
consultatie, oudergesprekken, enz.

1.3.1   Kennis en vaardigheden
Om een groep (hoog)begaafde kinderen te kunnen begeleiden, dient de leerkracht te beschikken
over de volgende kennis/vaardigheden:
ü   De leerkracht moet affiniteit hebben met de doelgroep
ü   De leerkracht moet kennis hebben over (hoog)begaafdheid en de problematiek die deze
kinderen kunnen ervaren
ü   De leerkracht moet op de hoogte zijn van de verschillende processen binnen de sociale
vaardigheden en deze kunnen herkennen bij de kinderen. Er zal een groot beroep gedaan
worden op de communicatieve vaardigheden van de leerkracht
ü   De leerkracht moet kennis hebben over de verschillende leerprocessen bij kinderen
ü   De leerkracht moet zijn kennis kunnen overbrengen
ü   De leerkracht moet plannen kunnen maken

1.3.2   Rol van de leerkrachten
De rol van de leerkracht tijdens de bijeenkomsten van de plusklas vraagt andere vaardigheden dan
die van kennisoverdracht. Juist kennisoverdracht is het minst belangrijk. Veel meer van belang zijn
de vaardigheden, die liggen op sociaal-emotioneel gebied en het begeleiden en stimuleren van de
leerprocessen.
Daarbij is het van groot belang dat de leerkracht:
ü   een open houding uitstraalt naar de kinderen, zodat zij zich welkom voelen
ü   een veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen creëert
ü   informatie aanreikt en structureert, zodat de kinderen geprikkeld worden om er iets mee te
doen
ü   actief luistert naar de kinderen om het leerproces zowel op sociaal-emotioneel gebied als op
cognitief gebied te kunnen stimuleren
ü   de kinderen leert hoe zij problemen kunnen oplossen en dat zij zelf invloed hebben op hun
omgeving
ü   de kinderen leert samenwerken
ü   de kinderen leert leren
ü   doelgericht kan handelen

1.3.3   Ambulante Begeleiding
Om afstemming te bevorderen en continuïteit te kunnen realiseren besteden de
plusklasleerkrachten een middag per week aan ambulante begeleiding van groepsleerkrachten van
de deelnemende basisscholen.
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1.3.4   Scholing
De opleiding van de Raketleerkrachten wordt verzorgd door het Centrum voor
BegaafdheidsOnderzoek te Nijmegen.

1.3.5   Werkoverleg
Ongeveer 6 keer per cursusjaar hebben de Raketleerkrachten werkoverleg met de projectleider
Raket. Voor het werkoverleg is een vaste agenda (met ruimte voor toegevoegde onderwerpen)
samengesteld.

1.3.6   Functioneringsgesprekken
De directeur van het Kompas voert elk jaar één functioneringsgesprek met elke Raketleerkracht.
Hiervan wordt een verslag gemaakt, hetgeen bewaard wordt in het personeelsdossier.

1.4   Leerlingen
In deze paragraaf komen de volgende thema’s aan de orde:
•  
•  
•  

Aanmelding
Verlengers
Toelatingscommissie

1.4.1   Aanmelding
Ongeveer 3 maanden voor aanvang van een Raketperiode wordt deelnemende scholen gevraagd
leerlingen aan te melden. Daarna volgen we onderstaand stappenplan (zie ook
www.plusklasderaket.nl (organisatie).
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  
9.  
10.  

De groepsleerkracht meldt in overleg met de ouders een leerling aan bij de Intern Begeleider
(IB)
De IB gaat in gesprekken met de groepsleerkracht en ouders na of dit kind in aanmerking
komt voor aanmelding bij de Raket
De groepsleerkracht en de ouders verstrekken middels formulieren (zie bijlage 1) informatie
over toetsresultaten, ontwikkeling van het kind, het waarom van de aanmelding, enz.
De IB stuurt deze aanmeldingsformulieren naar de plaatsingscommissie (aanmelding gebeurt
altijd door de IB)
De plaatsingscommissie bepaalt aan de hand van de verkregen informatie of het kind wel of
niet geplaatst wordt
De plaatsingscommissie informeert de IB van de school schriftelijk (via email) over haar
besluit; leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst, hetgeen niet
betekent dat zij automatisch in een volgende periode wel worden geplaatst
De IB informeert de groepsleerkracht en de ouders van de aangemelde leerlingen mondeling
over het besluit van de plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie informeert de ouders schriftelijk over haar besluit ‘plaatsing’ of
‘wachtlijst’
De plaatsingscommissie stuurt de leerkrachten van de Raket de plaatsingslijst, en
overhandigt de dossiers van de geplaatste kinderen
Ouders, groepsleerkrachten en IB worden op de eerste Raketdag van de kinderen
uitgenodigd voor een bijeenkomst, waar informatie wordt gegeven over de Raket en onder
andere persoonlijke doelen worden geformuleerd
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1.4.2   Verlengers
De ervaring leert dat één Raketperiode voor sommige leerlingen niet voldoende is. Deze kinderen
kunnen bij de plaatsingscommissie aangemeld voor een 'verlengde periode'. De aanmelding kan
gebeuren door de Raketleerkrachten en de IB van de school. Ouders kunnen een verzoek doen via
de IB van de school. Voor verlengers wenst de plaatsingscommissie de volgende aanvullende
informatie:

	
  
Door	
  Raket	
  
•   het	
  doelenblad	
  met	
  daarin	
  aangegeven	
  welke	
  doelen	
  niet	
  behaald	
  zijn	
  
	
  
Door	
  school/IB	
  
1.   School	
  vraagt	
  verlenging	
  aan	
  na	
  voorstel	
  Raketleerkrachten	
  
•   recente	
  LVS	
  en	
  SOVA	
  gegevens	
  
	
  
2.   School	
  vraagt	
  verlenging	
  aan	
  zonder	
  voorstel	
  van	
  Raketleerkrachten	
  
•   bijgestelde	
  hulpvraag	
  en	
  handelingsverlegenheid	
  van	
  de	
  groepsleerkracht	
  
•   recente	
  LVS	
  en	
  SOVA	
  gegevens	
  
	
  
Verlengers worden niet automatisch geplaatst, maar op basis van de zwaarte van de zorg- en
hulpvragen van alle aangemelde kinderen voor die periode. Het laatste woord is aan de
plaatsingscommissie en bindend voor alle betrokkenen.

1.4.3   Toelatingscommissie
De toelatingscommissie bestaat uit de twee schooldirecteuren van de Commissie Raket en twee
Intern Begeleiders. Het is de taak van de toelatingscommissie om op basis van alle aangeleverde
informatie (door ouders en school) een besluit voor plaatsing in de Raket te nemen. Dit besluit is
bindend voor alle betrokken partijen. Ouders en leerkrachten worden hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld.
De toelatingscommissie vraagt scholen de volgende informatie aan te leveren:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Het aanmeldingsformulier (school) met de hulpvragen en handelingsverlegenheid van de
groepsleerkracht
Het aanmeldingsformulier (entreeformulier) van de ouders
Resultaten van de LVS-Cito toetsen
De resultaten op een IQ-test voor kinderen die niet goed presteren en waarvan het
vermoeden bestaat dat zij onderpresteren (optioneel)
De resultaten van een signaleringsinstrument, dat voor alle doelgroepkinderen beschikbaar
is.
Het formulier Stimulerend – Belemmerende factoren met 'kruisjesoverzicht'
Het formulier Onderpresteren (eventueel)
De resultaten van het door de school gebruikte observatie-instrument met betrekking tot de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
Scholen en ouders moeten aangeven, waarom een aangemeld kind baat heeft bij onderwijs
in de Raket, waarbij ook handelingsverlegenheid (hulpvraag) van de school en van de ouders
(in overleg met de school) en het kind een rol kan spelen.
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1.5   Curriculum
De plusklas biedt leerlingen een uitdagend onderwijs- en begeleidingsaanbod aan. Daarbij doen
kinderen in principe andere dingen dan op de eigen basisschool. Belangrijke aspecten vormen
leren-leren, leren samenwerken en leren plannen.
Curriculum
Het curriculum is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

SOVA
Debat
Filosofie
Projecten
Rakettijd (leerlingen werken aan hun eigen leerdoel)
Presenteren
Excursies

Onderwijsmateriaal en hulpmiddelen
Het onderwijsmateriaal bestaat voornamelijk uit bronnenboeken. De leerlingen beschikken over
laptops en vaste computers. Leerkrachten (eventueel ook leerlingen) kunnen gebruik maken van
een digibord.

1.6   Ouders
Ouders worden in eerste instantie betrokken bij de aanmelding van de leerlingen door middel van
het invullen van het ouderformulier (zie bijlage 1). Zij geven wel of geen toestemming voor
plaatsing van hun kind in de Raket. Aan het begin van de periode worden ouders uitgenodigd voor
een algemene informatieavond. Tijdens deze eerste ouderavond wordt ouders gevraagd
ontwikkel/leerdoelen voor hun kind te formuleren. Naast de informele contacten, worden ouders
uitgenodigd voor een tussentijdse evaluatie (15 minutengesprek met of zonder leerling) en worden
zij uitgenodigd voor het bijwonen van de eindpresentatie van de leerlingen. Ouders krijgen een
evaluatieformulier aan het eind van de periode.
Ouders zorgen voor vervoer van en naar de plusklaslocatie. Er zijn voor ouders geen kosten
verbonden aan de plusklas, met uitzondering van een eventuele bijdrage voor het maken van een
excursie.

1.7   Informatie
Scholen worden geïnformeerd over de Raket via dit beleidsplan, de handleiding bovenschools
plusbeleid, ambulante begeleiding, de website van de Raket (www.plusklasderaket.nl) , de
facebookpagina van de Raket en de aanmeldingsbrief.
Ouders krijgen informatie middels de website van de Raket, de facebookpagina van de Raket, de
aanmeldingsbrief, een algemene informatieavond aan het begin van de plusklasperiode, het 15minuten-gesprek met de plusklasleerkrachten en de eindpresentatie van de leerlingen.

1.8   Evaluatie
Aan het eind van elke periode worden doelen geëvalueerd met de leerlingen, groepsleerkrachten en
ouders. Voor deze evaluatie zijn formulieren beschikbaar, die als bijlage zijn opgenomen in deze
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handleiding. Aan de hand van de resultaten wordt een evaluatierapport geschreven. Dit document
wordt besproken in de Commissie Raket en de Werkgroep Raket en kan richtinggevend zijn voor
verdere ontwikkeling van de Raket. Het evaluatierapport wordt ter informatie aangeboden aan het
BMT-PCPO en het Directeurenberaad PCPO.

1.9   Financiën
De Raket ressorteert onder het Brinnummer van CBS Het Kompas te Barendrecht. Dit betekent dat
de begroting van de Raket te vinden is in het grootboekoverzicht van deze school.
Naast de afschrijving van onder andere meubilair en de digiborden zijn er leerling gerelateerde
uitgaven voor excursies, materiaal, leermiddelen, enz.. Deze uitgaven zijn begroot op een bedrag
van € 1500,00 per groep/jaar. De leerkrachten beschikken over een betaalpas, waarmee zij deze
aankopen kunnen betalen. Over al deze kosten wordt voorafgaande aan de aanschaf
gecommuniceerd met de directeur van het Kompas. De leerkrachten dienen binnen deze begroting
te blijven.
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Bijlage 1 Aanmeldingsformulieren Raket (ROK)
School
In te vullen door de groepsleerkracht(en)
Naam kind:

________________________________________________

Geboortedatum:

________________________________________________

Datum invullen:

________________________________________________

Ingevuld door:

________________________________________________

Naam school:

________________________________________________

Huidige groep:

________________________________________________

Naam leerkracht(en):

________________________________________________

Algemeen functioneren van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Motivatie en werkhouding van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wat verwacht u dat plaatsing in de plusklas toevoegt aan de ontwikkeling van dit kind?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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In hoeverre bent u als leerkracht handelingsverlegen met dit kind?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Toetsgegevens gedurende het lopende cursusjaar:
Methodegebonden toetsen:
Rekenen

0 uitstekend

0 goed

0 voldoende

O onvoldoende

Taal

0 uitstekend

0 goed

0 voldoende

O onvoldoende

Technisch lezen

0 uitstekend

0 goed

0 voldoende

O onvoldoende

Begrijpend lezen

0 uitstekend

0 goed

0 voldoende

O onvoldoende

LVS-toetsresultaten:

Uitdraai vaardigheidsscores vanaf groep 1

Overige gegevens:
IQ-gegevens

Resultaten sign. hoogbegaafdheid

0 nee
0 ja, IQ

________________

0 ja, IQ verbaal

________________

0 ja, IQ performaal

________________

Vul een observatie-instrument hoogbegaafdheid in.
Indien u geen observatie-instrument voor
hoogbegaafden heeft, kunt u gebruik maken van de
SiDi R observatielijst, die als bijlage is meegestuurd.

Onderpresteren

0 nee
0 ja, vul de onderpresteerderslijst SiDiR in

Specifieke interesses van het kind

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Er is sprake van een dubbel label

0 nee
0 ja, in het opzicht van
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Observatie groep 3-8

Formulier B.3.1.

Groep 3-8
Deze lijst vult u in m.b.v. het computerprogramma. In deze vragenlijst wordt uw oordeel gevraagd.
Uit twee tegengestelde uitspraken kiest u die uitspraak die het meest van toepassing is. Wat u niet
direct kunt invullen laat u open. Bij twijfel kiest u een 3.
U kunt het formulier ook eerst met een potlood invullen om na een extra observatie definitief te
kiezen. Vervolgens voert u de gegevens in het computerprogramma in.

Naam:

Groep:

Geboortedatum:

Datum afname:

School/Instantie:

Leeftijd:

jaar,

Leerkracht:

Nationaliteit/Taal:

/

1.

2.

Toont interesse voor de

54321

behandelde onderwerpen in

in de klas

de klas
54321

aan een taak blijven werken
3.

Pakt in zijn/haar eentje moeilijke

4.

Zet zich in om het schoolwerk

54321

Doet bij een kleine moeilijkheid al een
beroep op anderen

54321

goed te doen
Is leergierig, hetgeen blijkt uit brede

Kan niet lang de aandacht
bij een taak houden en is snel afgeleid

problemen aan

5.

Toont geen interesse voor de

behandelde onderwerpen
Kan lang en geconcentreerd

maand

Zet zich niet in om het schoolwerk
goed te doen

54321

en/of diepgaande interesses; is

Toont geen interesse buiten de gewone
lesstof om.

geboeid door moeilijke en /of
ongewone onderwerpen; stelt
vragen die dieper of verder gaan dan
de gewone lesstof, zoekt zelf informatie op
6.

Kan goed zelfstandig werken

54321

Heeft veel begeleiding nodig

aan een opdracht
7.

Is opgenomen in de groep

54321

Staat buiten de groep

8.

Luistert aandachtig als de

54321

Wendt zich snel tot iets anders

54321

Werkt langzaam

54321

Heeft veel tijd en uitleg nodig om iets

leerkracht iets uitlegt of voordoet
9.

Werkt snel

10. Begrijpt veel dingen snel (met
weinig uitleg) en goed; ziet

te begrijpen of ergens uit te halen

bijvoorbeeld goed ongewone en
oorzaak-gevolg verbanden;
heeft snel regels en principes,
overeenkomsten en verschillen door,
heeft scherpzinnig oordeelsvermogen
en weet veel uit boeken en films te halen

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de bovenschoolse plusklas - beleidsplan
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk, augustus 2016

12

11. Vraagt niet onnodig aandacht

54321

tijdens het werken
12. Maakt eerst een afgesproken

Vraagt onnodig aandacht tijdens het
werken

54321

Begint met een zelfgekozen taak en

taak af en begint daarna aan

stelt wat gedaan moet worden

een zelfgekozen taak

zo lang mogelijk uit

13. Leert gemakkelijk, kan soms

54321

leerstappen overslaan, heeft weinig

Leert moeilijk, kan geen leerstappen
overslaan, heeft veel herhaling nodig

herhaling nodig en leert van eigen fouten
14. Werkt geconcentreerd aan

54321

een opdracht
15. Besteed veel aandacht aan werk dat

bij het werk
54321

mee naar huis gaat
16. Past kennis in nieuwe situaties toe

Houdt de aandacht onvoldoende
Doet weinig aan werk dat mee naar
huis gaat

54321

Kennis blijft beperkt tot
reproduceren

17. Komt met initiatieven

54321

Is teruggetrokken

18. Gaat goed/leuk met kinderen om

54321

Gaat niet goed/leuk met kinderen om

19. Is een doorzetter

54321

Geeft snel op

20. Staat kritisch ten opzichte van

54321

Is gauw tevreden met het geleverde

het geleverde werk
21. Zet zich in om een bepaald ideaal

werk
54321

Heeft geen ambities

54321

Heeft geen hekel aan deze opdrachten

23. Leert gemakkelijk

54321

Heeft moeite met leren

24. Toont zelfvertrouwen

54321

Is onzeker

25. Uit zich over wat in hem/haar omgaat

54321

Uit zich niet over wat in hem/haar

26. Levert verzorgd werk af

54321

Levert slordig werk af

27. Heeft interesse voor de uitleg

54321

Is alleen in de uitkomst geïnteresseerd

abcd e

Neemt op een ‘normale’ manier waar

29. Heeft een leidersrol in de groep

54321

Heeft geen leidersrol in de groep

30. Gaat graag naar school

54321

Gaat niet graag naar school

31. Stelt reële eisen aan zichzelf

54321

Stelt geen/nauwelijks eisen aan zichzelf

32. Trekt zich minder goede resultaten aan

54321

Minder goede resultaten raken het kind

na te streven
22. Heeft een hekel aan routinematig werk
en herhalingsopdrachten

omgaat

en de oplossingswijze van een probleem
28. Neemt op een scherpzinnige manier
waar

niet
33. Heeft het gestelde werk royaal

54321

binnen de tijd klaar

Krijgt het werk met moeite of niet
binnen de gestelde tijd af

34. Is bij de les betrokken

54321

Is met andere dingen bezig

35. Is uit zichzelf door het werk op

54321

Doet het werk omdat het moet of om

school geboeid
36. Toont over een brede belangstelling te

beloond te worden
54321

beschikken, kan over veel dingen meepraten
37. Zoekt contact met oudere kinderen

Toont een beperkte belangstelling en is
niet breed geïnteresseerd

54321

Zoekt contact met jongere kinderen
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38. Zoekt naar informatie in bibliotheek

54321

Is niet vanuit zichzelf geïnteresseerd in

en/of documentatiecentrum om meer te weten

een bepaald onderwerp om naar de

te komen over een bepaald onderwerp

bibliotheek te gaan of in
documentatiecentrum te zoeken

39. Staat kritisch tegenover beweringen

54321

Neemt beweringen van anderen
gemakkelijk aan

40. Neemt met plezier werk mee naar huis

54321

Vindt het vervelend om werk mee naar
huis te nemen

41. Heeft een positief beeld van de

54321

eigen mogelijkheden

Heeft een negatieve dunk van
de eigen mogelijkheden

42. Heeft een uitgesproken mening

54321

Heeft geen eigen mening

43. Gaat graag naar school, vindt

54321

Gaat liever niet naar school, heeft er

het daar leuk en voelt zich thuis

een hekel aan en voelt zich er niet thuis

44. Is blij met goede resultaten

54321

Staat onverschillig tegenover goede

45. Is niet afgunstig op andere kinderen

54321

Is snel jaloers op andere kinderen

46. Heeft goed geheugen

54321

Heeft moeite met onthouden

47. Werkt in regelmatig tempo

54321

Werkt in wisselend tempo

48. Wil alles weten en is volhardend in het

54321

Is geen doorvrager

54321

Kan niet zo goed met de leerkracht

resultaten

doorvragen, stelt ‘waarom’ vragen
49. Kan goed met de leerkracht
opschieten
50. Voelt zich betrokken bij wat op

opschieten
54321

op school speelt
51. Begint regelmatig uit eigen

Voelt zich niet betrokken bij wat
in de klas en op school speelt

54321

Begint niet gauw uit eigen interesse

interesse aan een taak of

aan een taak of probleem en werkt

probleem en werkt dan

niet intensief voor een goed resultaat

intensief en met een goed resultaat
52. Kan zelfstandig doorwerken

54321

aan een opdracht
53. Let op als de leerkracht iets

opdracht te blijven werken
54321

uitlegt of voordoet
54. Doet wat de leerkracht vraagt

Heeft begeleiding nodig om aan een
Let niet op of is afgeleid als er
opgelet moet worden

54321

Doet niet of onder protest wat de
leerkracht vraagt

55. Begint uit zichzelf aan een taak

54321

Heeft aansporing nodig

56. Past zich soepel aan in nieuwe

54321

Past zich in nieuwe situaties

situaties
57. Zet zich in om een goed resultaat

moeizaam aan
54321

te behalen

Toont weinig inzet om een goed
resultaat te behalen

58. Heeft geen gedragsproblemen in groep

54321

Heeft voortdurend gedragsproblemen in

59. Spreekt in goed opgebouwde

54321

Heeft een beperkte woordenschat

abcd e

Ziet geen verbanden

de groep
zinnen en toont daarbij een ruime
woordenschat
60. Ziet verbanden die de meeste kinderen
niet zien
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61. Wordt geboeid door complexe

54321

Heeft een hekel aan complexe opgaven

54321

Heeft een te negatief of te positief beeld

opgaven
62. Heeft realistisch beeld van eigen
mogelijkheden (weet wat het aan kan)

van eigen mogelijkheden

63. Vindt leren leuk

54321

Vindt leren niet leuk

64. Staat open voor ideeën van anderen

54321

Toont geen belangstelling voor

65. Geeft opbouwende kritiek naar anderen

54321

Geeft afbrekende kritiek naar anderen

66. Heeft zelfvertrouwen en is niet vaak

54321

Heeft weinig zelfvertrouwen en is vaak

ideeën van anderen

bang om het schoolwerk niet goed te

bang/onzeker om het schoolwerk goed te

doen

doen

67. Presteert op maximaal niveau

54321

Presteert onder maximaal niveau

68. Is altijd bezig en verveelt zich niet

54321

Verveelt zich regelmatig op school

69. Is gelijkmatig geïnteresseerd in (bijna)

54321

Heeft eenzijdige belangstelling voor

(er zit meer in)

alle schoolwerk

een onderwerp (wisselend) of heeft
andere interesses buiten school

70. Voelt zich gemakkelijk en prettig in

54321

de omgang met klasgenoten
71. Staat positief tegenover het

Voelt zich ongemakkelijk en onprettig
in de omgang met klasgenoten

54321

schoolklimaat

Staat overwegend negatief of wisselend
tegenover het schoolklimaat

Leerprestaties

a: ruim boven gemiddeld niveau ( 15 %)
b: boven gemiddeld niveau ( 15 %)
c: gemiddeld niveau ( 40 %)
d: onder gemiddeld niveau ( 15 %)
e: ruim onder gemiddeld niveau ( 15%)

1.9.1.1.1.1  

NB. Deze scores corresponderen niet met de CITO-normen

-technisch lezen

54321

-begrijpend lezen

54321

-mondeling taalgebruik

54321

-spelling

54321

-inzicht taalstructuur

54321

-stellen

54321

-schrijven

54321

-rekeninzicht

54321

-rekenvaardigheid

54321

-zaakvakken/wereldoriëntatie

54321

-expressie

54321

-gymnastiek

54321
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Aanvullende opmerkingen over de leerling

Aanvullende opmerkingen over de lijst
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Identificatie begaafdheid
Registratielijst behorend bij observatie-instrument groep 3-8

Naam leerling(e):
Geboortedatum:
Groep:
School:
Naam groepsleerkracht:
Datum invullen:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Motivatie

Werkhouding

5
4
3
2
1
1

4

15

21

27

34

35

51

57

69

2

8

9

14

20

26

33

47

52

53

68

Leervermogen
5
4
3
2
1
5

10

13

16

23

38

zelfstandigheid

28

36

39

48

59

60

61

22

46

67

sociaal emotionele competentie

5
4
3
2
1
3

6

11

12

55

56

7

18

29

37

43

49

Zelfbeeld

54

58

62

66

70

houding school

5
4
3
2
1
17

19

24

25

31

32

41

42

44

45

64

65

30

40

50

63

71

Leerprestaties
5
4
3
2
1
tl

bl

mt

sp

it

st

sc

ri

rv

zw

ex

gy
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Formulier Stimulerend/belemmerend ten behoeve van eventuele
plaatsing leerling(e) in de bovenschoolse plusklas
Naam leerling(e):
Groep:
School:
Naam groepsleerkracht:
Datum invullen:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Stimulerend +:

Belemmerend -:

Onderwijs/ondersteuningsbehoeften

Het kind:
Gedrag,
sociaalemotionele
ontwikkeling
Het kind:
werkhouding
taakgedrag
motivatie
betrokkenheid
Het kind:
Cognitieve
ontwikkeling
Taal en
geletterdheid

Gecijferdheid

Het kind:
Zintuiglijke,
lichamelijke
en motorische
ontwikkeling
Het kind:
Creatieve en
expressieve
ontwikkeling

ZOZ
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Signaleringslijst onderpresteren
SiDi R
U kunt deze lijst invullen bij een vermoeden van onderpresteren
Naam leerling:
Geboortedatum:
Groep:
Leerkracht:
School:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

*
*
*
*
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0

*

10
11

0

*

12

0

13

0

14

0
0
0
0
0
0
0

15
16
17
18
19
20
21

Lage test- en toetsresultaten
Presteert op of onder niveau in lezen, taal of rekenen
Dagelijks schoolwerk niet of slecht af, inclusief huiswerk
Superieur in begrijpen en onthouden (eventueel selectief) van begrippen
Grote kloof in kwaliteit tussen schriftelijk en verbaal werk
Grote feitelijke kennis
Grote fantasie, creativiteit, verbeelding, is inventief
Voortdurend ontevreden met geleverd werk, ook in expressievakken
Probeert nieuwe activiteiten te vermijden, is perfectionistisch, wil mislukkingen
vermijden
Toont initiatief in het voortzetten van eigen keuze projecten
Heeft breed interessegebied en mogelijke speciale deskundigheid op een bepaald
gebied
Toont negatieve zelfwaardering door terugtrekken of agressief gedrag, negatieve
zelfprojectie op anderen
Functioneert niet gemakkelijk en/of constructief in een groep, doet niet graag mee
aan groepsactiviteiten
Geeft blijkt van scherpzinnige, sensitieve gevoeligheid en waarneming van problemen
ten opzichte van zichzelf, anderen, levensvraagstukken, waarui blijkt dat hij/zij ver
vooruit is
Heeft onrealistische zelfverwachting, te hoog of te laag
Geen voldoening over leerstofaanbod, houdt niet van instampen, geheugenwerk
Is gemakkelijk afleidbaar, kan zich moeilijk concentreren op een taak
Onverschillige of negatieve houding tegenover school
Biedt weerstand tegen pogingen van de leerkracht om hem/haar te motiveren
Heeft moeilijkheden in vriendschapsrelaties, in het sluiten van vriendschappen
Lijkt lui, zich te vervelen, is met andere dingen bezig, maar weet bij navraag toch
waar de les over gaat

Score
(bij 10 aangekruiste vakjes, inclusief de * vakjes is er zeer waarschijnlijk sprake van
onderpresteren)
Aantal aangekruiste items:

________

Aantal aangekruiste items met een *: ________
Sprake van onderpresteren:

ja/ nee

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de bovenschoolse plusklas - beleidsplan
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk, augustus 2016

19

Ouders
In te vullen door ouders.
Naam kind:

___________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________

Datum invullen:

___________________________________________

Ingevuld door:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Postcode:

___________________________________________

Woonplaats:

___________________________________________

Telefoon:

___________________________________________

Mobiel:

___________________________________________

Emailadres:

___________________________________________

Naam school:

___________________________________________

Huidige groep:

___________________________________________

Naam leerkracht(en):

___________________________________________

Algemeen
Waarom denkt u dat plaatsing in de bovenschoolse plusklas goed is voor uw kind?

Leeraspecten
Aandachtspunten
Snel van begrip; grote (algemene) interesse; adequaat woordgebruik; ongewoon grote woordenschat; grote
parate kennis; geestelijk vroegrijp; scherp opmerkingsvermogen; hoog leertempo; goed geheugen.
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Zelfbeeldaspecten
Aandachtspunten
Kind uit zich goed; heeft zelfvertrouwen; heeft positief beeld van eigen mogelijkheden

Omgangsaspecten
Aandachtspunten
Is opgenomen in de groep; kan samenwerken; komt op voor zichzelf

Werkhoudingsaspecten
Aandachtspunten
Betrokkenheid; taakgerichtheid; doorzettingsvermogen
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Plezier in school
Aandachtspunten
Gaat met plezier naar school; is thuis met moeilijker leerstof bezig; heeft regelmatig hoofd- of buikpijn

Vrijetijdsbesteding
Aandachtspunten
Heeft meer dan twee buitenschoolse activiteiten; kan zichzelf goed vermaken; beleeft hobby’s intensief;
televisiekijken: informatieve programma’s, quiz, series; computer: educatieve software, simulatie of
adventuregames, andere spelletjes; buiten spelen: kinderen zijn ouder of jonger; leidinggeven of volgend in
spel; specifieke interesses

Dank u wel voor het invullen van dit entreeformulier. Wilt u dit formulier bezorgen bij de IB-er van de
school.
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Bijlage 2 Aanmeldingsformulieren Raket (RJK)
School

Aanmeldingsformulier “Raket Jonge Kind”

In te vullen door de groepsleerkracht(en)
Naam kind:

___________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________

Datum invullen:

___________________________________________

Ingevuld door:

___________________________________________

Naam school:

___________________________________________

Huidige groep:

___________________________________________

Naam leerkracht(en):

___________________________________________

Emailadres leerkracht(en):

___________________________________________

Algemeen functioneren van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Motivatie en werkhouding van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Intellectuele ontwikkeling van het kind
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Wat zijn de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind waarmee de
collega’s van de Raket aan de slag moeten?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

In hoeverre bent u als leerkracht handelingsverlegen met dit kind?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Toetsgegevens:
Wilt u alle beschikbare toetsgegevens - bijvoorbeeld een uitdraai van het
kleutervolgsysteem – ontwikkelingslijnen, Cito en Sociaal Emotioneel - toevoegen aan dit
aanmeldingsformulier. Ook ontvangen wij graag alle andere gegevens, waarvan u denkt
dat die van belang kunnen zijn met betrekking tot eventuele plaatsing.

Overige gegevens:
IQ-gegevens

Resultaten sign. hoogbegaafdheid

0 nee
0 ja, IQ

________________

0 ja, IQ verbaal

________________

0 ja, IQ performaal

________________

Vul een observatie-instrument hoogbegaafdheid in.
Indien u geen observatie-instrument voor
hoogbegaafden heeft, kunt u gebruik maken van de
SiDi R observatielijst, die als bijlage is meegestuurd.

Onderpresteren

0 nee
0 ja

Specifieke interesses van het kind

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Er is sprake van een dubbel label

0 nee
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(Voorbeeld: hoogintelligent in

0 ja, in het opzicht van

Combinatie met ADHD, dyslexie, enz)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Observatie groep 1-2

Formulier A.3.1.

Groep 1-2
Deze lijst vult u in m.b.v. het computerprogramma. In deze vragenlijst wordt uw oordeel gevraagd.
Uit twee tegengestelde uitspraken kiest u die uitspraak die het meest van toepassing is. Wat u niet
direct kunt invullen laat u open. Bij twijfel kiest u een 3. U kunt het formulier ook eerst met een
potlood invullen om na een extra observatie definitief te kiezen. Vervolgens voert u de gegevens in
het computerprogramma in. Zie ook de bijlage: Registratielijst behorend bij observatie-instrument
groep 1-2
Naam:

Groep:

Geboortedatum:

Datum afname:

School/Instantie:

Leeftijd:

jaar,

Leerkracht:

Nationaliteit/Taal:

/

1.   Vindt leren leuk

54321

Vindt leren niet leuk

2.   Kan goed met lego en ander

54321

Kan niet goed met constructiemateriaal

constructiemateriaal werken

maand

werken

3.   Heeft uitgesproken mening

54321

Heeft geen uitgesproken mening

4.   Toont zelfvertrouwen

54321

Is onzeker

5.   Heeft veel vriendjes

54321

Heeft weinig vriendjes

6.   Toont doorzettingsvermogen

54321

Geeft snel op

7.   Zet zich in om het goed te doen

54321

Zet zich weinig in om het goed te doen

8.   Heeft humor

54321

Heeft weinig humor

9.   Een specifieke, gedurende lange tijd

54321

Toont weinig interesse

10.   Heeft ruime woordenschat

54321

Heeft beperkte woordenschat

11.   Kan logisch denken, ziet relaties,

54321

Heeft veel tijd nodig om iets te begrijpen

12.   Werkt snel

54321

Werkt langzaam

13.   Heeft een sterke concentratie

54321

Heeft een zwakke concentratie

14.   Heeft een rijke fantasie,

54321

Heeft weinig fantasie

15.   Moet vaak even iets ‘vasthouden’

54321

Raakt nauwelijks voorwerpen aan

16.   Is in bijna alle ontwikkelingsgebieden

54321

Heeft beperkte interesse in de

interesse op een bepaald terrein

verbanden, grotere patronen

groot voorstellingsvermogen

geïnteresseerd

ontwikkelingsgebieden

17.   Uit zich goed (wat er in hem omgaat) 5 4 3 2 1

Uit zich niet over wat er in hem omgaat

18.   Overziet hoeveelheden

54321

Heeft weinig besef van hoeveelheden

19.   Is nieuwsgierig, stelt vragen,

54321

Is niet nieuwsgierig en stelt weinig

is opmerkzaam, observeert
20.   Kan zijn of haar gevoelens

vragen
54321

onder woorden brengen
21.   Heeft een taalgebruik boven

Kan gevoelens niet onder woorden
brengen

54321

Heeft beperkt taalgebruik

leeftijdsniveau
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22.   Bedenkt creatieve oplossingen voor

54321

bepaalde problemen

Is niet creatief in het
oplossen van problemen

23.   Werkt netjes en precies

54321

Werkt slordig en onnauwkeurig

24.   Is handig met knutselen, knippen

54321

Is onhandig met knutselen

25.   Gaat graag naar school

54321

Gaat niet graag naar school

26.   Tekent beter dan je op grond

54321

Tekent onder leeftijdsniveau

54321

Kan nog niet rekenen

28.   Is zelfstandig

54321

Vraagt veel hulp

29.   Is onderzoekend, experimenteert,

54321

Is passief

30.   Heeft een goede luisterhouding

54321

Heeft een slechte luisterhouding

31.   Verveelt zich bijna nooit

54321

Verveelt zich regelmatig

32.   Kent reeds enige letters

54321

Kent nog geen letters

33.   Heeft een sterk geheugen

54321

Heeft moeite met onthouden

34.   Beweegt veel

54321

Is een stilzitter

35.   Kan zich in anderen verplaatsen

54321

Kan zich moeilijk in anderen verplaatsen

36.   Heeft een realistisch beeld van

54321

Heeft geen reële verwachtingen van

plakken

van de leeftijd zou verwachten
27.   Kan eenvoudige rekensommen
oplossen

bouwt, ontwerpt

de eigen mogelijkheden
37.   Kan zich goed concentreren op

eigen kunnen
54321

Is gauw afgeleid bij een opdracht

54321

Staat onverschillig ten opzichte van

een opdracht
38.   Is trots op prestaties

geleverde prestaties
39.   Zoekt contact met leeftijdgenoten

54321

Zoekt contact met jongere kinderen

40.   Kan eenvoudige woorden lezen

54321

Kan nog niet lezen

41.   Is gevoelig, zorgzaam

54321

Staat onverschillig tegenover anderen

42.   Speelt veel met anderen

54321

Speelt veel alleen

43.   Kan aandachtig luisteren

54321

Wendt zich snel tot iets anders

44.   Kan hoeveelheden overzien

54321

Kan nog geen hoeveelheden overzien

45.   Maakt voor zijn leeftijd

54321

Maakt voor zijn leeftijd simpele

moeilijke puzzels
46.   Houdt van memory en puzzels,

puzzels
54321

waarbij je iets moet onthouden
47.   Onafhankelijk, kan alleen spelen en

Is niet geïnteresseerd in geheugenspelletjes

54321

Heeft veel ondersteuning nodig

48.   Kiest gevarieerde werkjes

54321

Kiest eenzijdige werkjes

49.   Toont brede interesse

54321

Heeft beperkte belangstelling

werken

50.   Houdt van rennen, stoeien en sporten 5 4 3 2 1

Houdt niet van rennen, stoeien en sporten

51.   Neemt initiatieven

54321

Is afwachtend

52.   Gaat leuk met kinderen om

54321

Gaat niet leuk met kinderen om

53.   Kan goed tellen

54321

Kan nog niet tellen

54.   Speelt graag alleen

54321

Speelt niet graag alleen

55.   Is niet gauw van slag

54321

Is gauw van slag

56.   Toont initiatieven

54321

Toont weinig initiatief
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57.   Voelt zich betrokken bij wat

54321

Voelt zich niet betrokken bij de groep

58.   Heeft interesse in de uitleg

54321

Heeft geen interesse in de uitleg

59.   Heeft een leidersrol in de groep

54321

Heeft geen leidersrol in de groep

60.   Begrijpt veel dingen snel

54321

Heeft veel uitleg nodig

er in de groep gebeurt

Aanvullende opmerkingen over de leerling

Aanvullende opmerkingen over de lijst
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Identificatie begaafdheid
Registratielijst behorend bij observatie-instrument groep 1-2

Naam leerling(e):
Geboortedatum:
Groep:
School:
Naam groepsleerkracht:
Datum invullen:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Motivatie

Taakgerichtheid

5
4
3
2
1
6

7

16

37

48

49

58

12

23

28

30

31

47

Leervermogen
5
4
3
2
1
8

9

11

13

14

Motoriek

19

22

29

33

43

46

60

Sociaal emotionele competentie

5
4
3
2
1
15

24

34

50

5

20

35

Zelfbeeld

39

41

42

51

52

54

59

Houding

5
4
3
2
1
3

4

17

36

38

55

56

1

25

57

Prestaties
5
4
3
2
1
2

10

18

21

26

27

32

40

44

45

53
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Observatie groep 3-4 (3-8)

Formulier B.3.1.

Groep 3-4
In deze vragenlijst wordt uw oordeel gevraagd. Uit twee tegengestelde uitspraken kiest u die
uitspraak die het meest van toepassing is. Wat u niet direct kunt invullen laat u open. Bij twijfel
kiest u een 3. U kunt het formulier ook eerst met een potlood invullen om na een extra observatie
definitief te kiezen.

Naam:

Groep:

Geboortedatum:

Datum afname:

School/Instantie:

Leeftijd:

jaar,

Leerkracht:

Nationaliteit/Taal:

/

1.

2.

Toont interesse voor de

54321

behandelde onderwerpen in

in de klas

de klas
54321

aan een taak blijven werken
3.

Pakt in zijn/haar eentje moeilijke

4.

Zet zich in om het schoolwerk

54321

Doet bij een kleine moeilijkheid al een
beroep op anderen

54321

goed te doen
Is leergierig, hetgeen blijkt uit brede

Kan niet lang de aandacht
bij een taak houden en is snel afgeleid

problemen aan

5.

Toont geen interesse voor de

behandelde onderwerpen
Kan lang en geconcentreerd

maand

Zet zich niet in om het schoolwerk
goed te doen

54321

en/of diepgaande interesses; is

Toont geen interesse buiten de gewone
lesstof om.

geboeid door moeilijke en /of
ongewone onderwerpen; stelt
vragen die dieper of verder gaan dan
de gewone lesstof, zoekt zelf informatie op
6.

Kan goed zelfstandig werken

54321

Heeft veel begeleiding nodig

aan een opdracht
7.

Is opgenomen in de groep

54321

Staat buiten de groep

8.

Luistert aandachtig als de

54321

Wendt zich snel tot iets anders

54321

Werkt langzaam

54321

Heeft veel tijd en uitleg nodig om iets

leerkracht iets uitlegt of voordoet
9.

Werkt snel

10. Begrijpt veel dingen snel (met
weinig uitleg) en goed; ziet

te begrijpen of ergens uit te halen

bijvoorbeeld goed ongewone en
oorzaak-gevolg verbanden;
heeft snel regels en principes,
overeenkomsten en verschillen door,
heeft scherpzinnig oordeelsvermogen
en weet veel uit boeken en films te halen

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de bovenschoolse plusklas - beleidsplan
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk, augustus 2016

30

11. Vraagt niet onnodig aandacht

54321

tijdens het werken
12. Maakt eerst een afgesproken

Vraagt onnodig aandacht tijdens het
werken

54321

Begint met een zelfgekozen taak en

taak af en begint daarna aan

stelt wat gedaan moet worden

een zelfgekozen taak

zo lang mogelijk uit

13. Leert gemakkelijk, kan soms

54321

leerstappen overslaan, heeft weinig

Leert moeilijk, kan geen leerstappen
overslaan, heeft veel herhaling nodig

herhaling nodig en leert van eigen fouten
14. Werkt geconcentreerd aan

54321

een opdracht
15. Besteed veel aandacht aan werk dat

Houdt de aandacht onvoldoende
bij het werk

54321

mee naar huis gaat

Doet weinig aan werk dat mee naar
huis gaat

16. Past kennis in nieuwe situaties toe

54321

Kennis blijft beperkt tot

17. Komt met initiatieven

54321

Is teruggetrokken

18. Gaat goed/leuk met kinderen om

54321

Gaat niet goed/leuk met kinderen om

19. Is een doorzetter

54321

Geeft snel op

20. Staat kritisch ten opzichte van

54321

Is gauw tevreden met het geleverde

reproduceren

het geleverde werk
21. Zet zich in om een bepaald ideaal

werk
54321

Heeft geen ambities

54321

Heeft geen hekel aan deze opdrachten

23. Leert gemakkelijk

54321

Heeft moeite met leren

24. Toont zelfvertrouwen

54321

Is onzeker

25. Uit zich over wat in hem/haar omgaat

54321

Uit zich niet over wat in hem/haar

na te streven
22. Heeft een hekel aan routinematig werk
en herhalingsopdrachten

omgaat
26. Levert verzorgd werk af

54321

Levert slordig werk af

27. Heeft interesse voor de uitleg

54321

Is alleen in de uitkomst geïnteresseerd

54321

Neemt op een ‘normale’ manier waar

29. Heeft een leidersrol in de groep

54321

Heeft geen leidersrol in de groep

30. Gaat graag naar school

54321

Gaat niet graag naar school

31. Stelt reële eisen aan zichzelf

54321

Stelt geen/nauwelijks eisen aan zichzelf

32. Trekt zich minder goede resultaten aan

54321

Minder goede resultaten raken het kind

33. Heeft het gestelde werk royaal

54321

Krijgt het werk met moeite of niet

en de oplossingswijze van een probleem
28. Neemt op een scherpzinnige manier
waar

niet
binnen de tijd klaar

binnen de gestelde tijd af

34. Is bij de les betrokken

54321

Is met andere dingen bezig

35. Is uit zichzelf door het werk op

54321

Doet het werk omdat het moet of om

school geboeid
36. Toont over een brede belangstelling te

beloond te worden
54321

beschikken, kan over veel dingen meepraten
37. Zoekt contact met oudere kinderen

Toont een beperkte belangstelling en is
niet breed geïnteresseerd

54321

Zoekt contact met jongere kinderen
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38. Zoekt naar informatie in bibliotheek

54321

Is niet vanuit zichzelf geïnteresseerd in

en/of documentatiecentrum om meer te weten

een bepaald onderwerp om naar de

te komen over een bepaald onderwerp

bibliotheek te gaan of in
documentatiecentrum te zoeken

39. Staat kritisch tegenover beweringen

54321

Neemt beweringen van anderen
gemakkelijk aan

40. Neemt met plezier werk mee naar huis

54321

Vindt het vervelend om werk mee naar
huis te nemen

41. Heeft een positief beeld van de

54321

eigen mogelijkheden

Heeft een negatieve dunk van
de eigen mogelijkheden

42. Heeft een uitgesproken mening

54321

Heeft geen eigen mening

43. Gaat graag naar school, vindt

54321

Gaat liever niet naar school, heeft er

het daar leuk en voelt zich thuis

een hekel aan en voelt zich er niet thuis

44. Is blij met goede resultaten

54321

Staat onverschillig tegenover goede

45. Is niet afgunstig op andere kinderen

54321

Is snel jaloers op andere kinderen

46. Heeft goed geheugen

54321

Heeft moeite met onthouden

47. Werkt in regelmatig tempo

54321

Werkt in wisselend tempo

48. Wil alles weten en is volhardend in het

54321

Is geen doorvrager

54321

Kan niet zo goed met de leerkracht

resultaten

doorvragen, stelt ‘waarom’ vragen
49. Kan goed met de leerkracht
opschieten
50. Voelt zich betrokken bij wat op

opschieten
54321

op school speelt
51. Begint regelmatig uit eigen

Voelt zich niet betrokken bij wat
in de klas en op school speelt

54321

Begint niet gauw uit eigen interesse

interesse aan een taak of

aan een taak of probleem en werkt

probleem en werkt dan

niet intensief voor een goed resultaat

intensief en met een goed resultaat
52. Kan zelfstandig doorwerken

54321

aan een opdracht
53. Let op als de leerkracht iets

opdracht te blijven werken
54321

uitlegt of voordoet
54. Doet wat de leerkracht vraagt

Heeft begeleiding nodig om aan een
Let niet op of is afgeleid als er
opgelet moet worden

54321

Doet niet of onder protest wat de
leerkracht vraagt

55. Begint uit zichzelf aan een taak

54321

Heeft aansporing nodig

56. Past zich soepel aan in nieuwe

54321

Past zich in nieuwe situaties

situaties
57. Zet zich in om een goed resultaat

moeizaam aan
54321

te behalen

Toont weinig inzet om een goed
resultaat te behalen

58. Heeft geen gedragsproblemen in groep

54321

Heeft voortdurend gedragsproblemen in

59. Spreekt in goed opgebouwde

54321

Heeft een beperkte woordenschat

54321

Ziet geen verbanden

de groep
zinnen en toont daarbij een ruime
woordenschat
60. Ziet verbanden die de meeste kinderen
niet zien
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61. Wordt geboeid door complexe

54321

Heeft een hekel aan complexe opgaven

54321

Heeft een te negatief of te positief beeld

opgaven
62. Heeft realistisch beeld van eigen
mogelijkheden (weet wat het aan kan)

van eigen mogelijkheden

63. Vindt leren leuk

54321

Vindt leren niet leuk

64. Staat open voor ideeën van anderen

54321

Toont geen belangstelling voor

65. Geeft opbouwende kritiek naar anderen

54321

Geeft afbrekende kritiek naar anderen

66. Heeft zelfvertrouwen en is niet vaak

54321

Heeft weinig zelfvertrouwen en is vaak

ideeën van anderen

bang om het schoolwerk niet goed te

bang/onzeker om het schoolwerk goed te

doen

doen

67. Presteert op maximaal niveau

54321

Presteert onder maximaal niveau
(er zit meer in)

68. Is altijd bezig en verveelt zich niet

54321

Verveelt zich regelmatig op school

69. Is gelijkmatig geïnteresseerd in (bijna)

54321

Heeft eenzijdige belangstelling voor

alle schoolwerk

een onderwerp (wisselend) of heeft
andere interesses buiten school

70. Voelt zich gemakkelijk en prettig in

54321

de omgang met klasgenoten
71. Staat positief tegenover het

Voelt zich ongemakkelijk en onprettig
in de omgang met klasgenoten

54321

schoolklimaat

Staat overwegend negatief of wisselend
tegenover het schoolklimaat

Leerprestaties

a: ruim boven gemiddeld niveau ( 15 %)
b: boven gemiddeld niveau ( 15 %)
c: gemiddeld niveau ( 40 %)
d: onder gemiddeld niveau ( 15 %)
e: ruim onder gemiddeld niveau ( 15 %)

1.9.1.1.1.2  

NB. Deze scores corresponderen niet met de CITO-normen

-technisch lezen

54321

-begrijpend lezen

54321

-mondeling taalgebruik

54321

-spelling

54321

-inzicht taalstructuur

54321

-stellen

54321

-schrijven

54321

-rekeninzicht

54321

-rekenvaardigheid

54321

-zaakvakken/wereldoriëntatie

54321

-expressie

54321

-gymnastiek

54321

Aanvullende opmerkingen over de leerling
Aanvullende opmerkingen over de lijst
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Identificatie begaafdheid
Registratielijst behorend bij observatie-instrument groep 3-4

Naam leerling(e):
Geboortedatum:
Groep:
School:
Naam groepsleerkracht:
Datum invullen:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Motivatie

Werkhouding

5
4
3
2
1
1

4

15

21

27

34

35

51

57

69

2

8

9

14

20

26

33

47

52

53

68

Leervermogen
5
4
3
2
1
5

10

13

16

23

38

zelfstandigheid

28

36

39

48

59

60

61

22

46

67

sociaal emotionele competentie

5
4
3
2
1
3

6

11

12

55

56

7

18

29

37

43

49

Zelfbeeld

54

58

62

66

70

houding school

5
4
3
2
1
17

19

24

25

31

32

41

42

44

45

64

65

30

40

50

63

71

Leerprestaties
5
4
3
2
1
tl

bl

mt

sp

it

st

sc

ri

rv

zw

ex

gy
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Ouders

Entreeformulier “Raket Jonge Kind”

In te vullen door ouders.
Naam kind:

___________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________

Datum invullen:

___________________________________________

Ingevuld door:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Postcode:

___________________________________________

Woonplaats:

___________________________________________

Telefoon:

___________________________________________

Mobiel:

___________________________________________

Emailadres:

___________________________________________

Naam school:

___________________________________________

Huidige groep:

___________________________________________

Naam leerkracht(en):

___________________________________________

Algemeen
Waarom denkt u dat plaatsing in de bovenschoolse plusklas goed is voor uw kind?

Taalvaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Taalgebruik boven leeftijdsniveau, houdt van boeken, woordspelletjes en verhalen, heeft ruime woordenschat,
heeft zichzelf leren lezen
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Rekenvaardigheden/ruimtelijk inzicht
U kunt hierbij denken aan:
Heeft zichzelf leren tellen, heeft zichzelf leren rekenen, wil weten hoe het werkt, houdt van puzzels, lego,
constructiemateriaal, houdt van rekenspelletjes, telspelletjes, aftelversjes

Overige intellectuele vaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Een sterk geheugen, een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein. is nieuwsgierig,
stelt vragen, is opmerkzaam, observeert, logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen, bedenkt
creatieve oplossingen voor bepaalde problemen, is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt, kan
aandachtig luisteren, heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen, houdt van memory en puzzels,
waarbij je iets moet onthouden, sterke concentratie, oorspronkelijke humor

Tekenvaardigheden/spelvaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Tekent beter dan je volgens de leeftijd zou verwachten, houdt van tekeningen, illustraties, speelt op een
creatieve wijze met speelgoed, speelt graag met speelgoed, heeft één favoriet speelgoed

Taakgerichte vaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Werkt netjes en precies, werkt snel, is zelfstandig, onafhankelijk, kan alleen spelen en werken, verveelt zich
bijna nooit
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Motorische vaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Houdt van rennen, stoeien en sporten, is handig met knutselen, plakken en knippen, moet vaak even iets
‘vasthouden’

Sociaal – emotionele vaardigheden
U kunt hierbij denken aan:
Is betrokken, neemt initiatieven, is gevoelig, empatisch, zorgzaam, speelt veel met anderen, gaat leuk met
andere kinderen om, toont zelfvertrouwen, uit zich goed (wat er in hem omgaat), is niet gauw van slag, heeft
leidersrol bij het spelen, zoekt contact met oudere kinderen, speelt graag alleen, heeft realistisch beeld van
eigen mogelijkheden

Dank u wel voor het invullen van dit entreeformulier. Wilt u dit formulier bezorgen bij de
IB-er van de school?
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Bijlage 3 Evaluatieformulieren ROK (versie juni 2016)
Leerlingen

Evaluatieformulier
periode ..

ROK
Leerlingen
(versie juni 2016)

Beste Raketleerling(e),
Het afgelopen halfjaar kreeg je les in de Raket waar je veel gedaan en geleerd hebt. Denk maar
eens aan samenwerken, werken op de computer, filosofie, projecten, werkstukken, presentaties
maken, enz. enz. In deze vragenlijst mag je opschrijven hoe je dat alles gevonden hebt. Jouw
mening is belangrijk, omdat wij daar voor de volgende Raketkinderen van kunnen leren. Veel
succes met het invullen van de vragen.

Mijn naam: _____________________________________________________________________
Mijn basisschool: ________________________________________________________________
Ik zit in groep: __________________________________________________________________

Nr

Stelling

1

Ik heb opdrachten mogen doen die bij mij passen.

2

Ik heb hard gewerkt aan de opdrachten.

3

Ik heb van de projecten geleerd.

4

Ik vond de excursies interessant en leerzaam.

5

Ik heb goede prestaties geleverd.

6

Ik vond samenwerken met kinderen van de Raket
interessant.
Ik vond samen leren met kinderen van de Raket
interessant.
Ik heb mijn eigen doelstelling(en) bereikt.

7
8

ja

een
beetje

nee

weet
ik
niet

We willen ook graag van je weten hoe je het programma hebt gevonden. Geef aan elk onderdeel
een cijfer van 1 tot en met 10. Je mag meerdere onderdelen hetzelfde cijfer geven.
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Onderdeel
Filosofie
Projecten
Rakettijd
Debat
Calvijn

Cijfer

Ik vond het allerleukst aan de Raket…..
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ik vond het minst leuk aan de Raket……..
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ik wil nog graag een paar tips geven over …….
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ik wil tenslotte nog vertellen, dat …….

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst.
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Ouders

Evaluatieformulier
periode ..

ROK
Ouders
(versie juni 2016)

Geachte ouder(s) van de Raket,
De afgelopen periode kreeg uw kind les in de Raket. Na ongeveer 20 weken wordt deze periode
binnenkort afgesloten. Dit is voor de leden van de Commissie Raket en de leerkrachten een goed
moment om te evalueren. Wij stellen uw mening zeer op prijs in verband met eventuele
bijstellingen voor volgende groepen Raketkinderen.

Naam:
Naam leerling:
Naam basisschool:
Groep:
A. Bij dit onderdeel vragen wij u de items te waarderen met een cijfer van 1-10.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Item
De aanmeldingsprocedure via uw basisschool
De informatie over de Raket via de website en
facebook
De informatie tijdens de algemene informatieavond
aan het begin van de Raketperiode
De inrichting van de Raket
Het programma van de Raket
De informatie tijdens de gehele periode
Het 15-minutengesprek met de Raketleerkrachten
De begeleiding van uw kind door de Raketleerkrachten
De samenwerking tussen ouders en Raketleerkrachten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten. Wanneer u
daarvoor te weinig ruimte hebt, kunt u desgewenst gebruik maken van een bijlage.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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B. In hoeverre zijn naar uw mening onderstaande doelstellingen voor uw kind bereikt?

nr

Stelling

1

Mijn kind heeft zijn/haar welbevinden vergroot door het
samenzijn en samenwerken met gelijkgestemden.
Mijn kind heeft leren nadenken over filosofische
onderwerpen.
Mijn kind heeft een uitdagend en afgestemd
onderwijsaanbod gekregen.
Mijn kind is door het onderwijsprogramma en excursies in
aanraking gekomen met verschillende kennisgebieden
(zoals projecten), waardoor zijn/haar kennis op deze
gebieden is vergroot.
Mijn kind vond samenwerken met gelijkgestemden prettig.

2
3
4

5
6
7

ja

een
beetje

nee

weet
ik
niet

U bent geïnformeerd over de voortgang van uw kind in de
Raket
Uw eigen doelen:

Wat vindt u de grootste winst van de Raket voor uw kind?
_____________________________________________________________________________

Ik wil nog graag een paar tips geven over …….
_____________________________________________________________________________

Ik wil tenslotte nog vertellen, dat …….
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u de ingevulde vragenlijst naar info_raket@pcpobr.nl mailen?
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Groepsleerkrachten

Evaluatieformulier
periode ..

ROK
Groepsleerkracht
(versie juni 2016)

Geachte groepsleerkracht,
De afgelopen periode kregen een of meer van uw leerlingen les in de Raket. Na ongeveer 20 weken
wordt deze periode binnenkort afgesloten. Dit is voor alle betrokkenen een goed moment om te
evalueren. Wij vragen u voor elk van uw leerlingen een aparte vragenlijst in te vullen. Wij stellen
uw mening zeer op prijs in verband met eventuele bijstellingen voor volgende groepen kinderen.
Naam groepsleerkracht:
Naam leerling:
Naam basisschool:
Groep:
A. Bij dit onderdeel vragen wij u de items te waarderen met een cijfer van 1-10.
Nr.
1
2
3
4
5

Item
De aanmeldingsprocedure via uw basisschool
De informatie over de Raket via de website en
facebook
De inrichting van de Raket
Het leerprogramma van de Raket
De waardering voor het werk van de Raketleerkrachten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B. In hoeverre zijn naar uw mening onderstaande doelstellingen voor uw leerling(en)
bereikt?

nr

Stelling

1

Mijn leerling heeft zijn/haar welbevinden vergroot door het
samenzijn en samenwerken met ontwikkelingsgelijken.
Er is gewerkt aan de specifieke onderwijs- en/of
begeleidingsbehoefte(n) van mijn leerling.
Mijn leerling heeft leren nadenken over filosofische
onderwerpen.
Mijn leerling heeft een uitdagend en afgestemd
onderwijsaanbod gekregen.

2
3
4

ja

een
beetje
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nee

weet
ik
niet
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5
6

U bent geïnformeerd over de voortgang van uw leerling in
de Raket.
In hoeverre zijn eigen hulpvragen gerealiseerd?

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C. Hoe is uw mening over de ambulante begeleiding door de Raket-leerkrachten

nr

Stelling

1

De frequentie van de ambulante begeleiding was
voldoende voor een goede afstemming tussen de school en
de Raket.
De inhoud van de ambulante begeleiding was voldoende
voor een goede afstemming tussen de school en de Raket.
Door de ambulante begeleiding ben ik beter in staat mijn
leerling in mijn groep verder te helpen.

2
3

ja

Een
beetje

nee

Weet
ik
niet

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D. Wat u verder kwijt wil…..
Wat vindt u de grootste winst van de Raket voor uw leerling?
_____________________________________________________________________________
Ik wil nog graag een paar tips geven over …….
_____________________________________________________________________________
Ik wil tenslotte nog vertellen, dat …….

_____________________________________________________________________________

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u deze vragenlijst mailen naar info_raket@pcpobr.nl
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Bijlage 4 Evaluatieformulieren RJK (versie juni 2016)
Leerlingen

Raket Jonge Kind
Evaluatieformulier
periode

RJK
leerlingen
(versie juni 2016)

Beste Raketleerling(e),
Het afgelopen halfjaar kreeg je les in de Raket waar je veel gedaan en geleerd hebt. Denk maar
eens aan samenwerken, filosofie, projecten, werkstukken, presentaties maken, enz. enz. In deze
vragenlijst mag je opschrijven hoe je het vond. Jouw mening is belangrijk, omdat wij daar voor de
volgende Raketkinderen van kunnen leren. Veel succes met het invullen van de vragen.
Mijn naam:

Mijn basisschool:

Ik zit in groep:

Nr

Stelling

1

Ik heb opdrachten mogen doen die bij mij passen.

2

Ik heb hard gewerkt aan de opdrachten.

3

Ik heb van de projecten geleerd.

4

Ik vond de opdrachten interessant en leerzaam.

5

Ik heb goede prestaties geleverd.

6

Ik vond samen werken met kinderen van de Raket
interessant.

7

Ik vond samen leren met kinderen van de Raket
interessant.

J
Heel
erg

K
Een
beetje
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L
Helemaal
niet
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We willen ook graag van je weten hoe je het programma hebt gevonden.
Zet bij elk onderdeel een gezichtje.
J = dit vond ik heel leuk en leerzaam
K = dit vond ik een beetje leuk en leerzaam
L = dit vond ik helemaal niet leuk en leerzaam
Onderdeel

Dit vond ik ervan

SmartGames
Projecten (de ruimte, dieren, archeologie)
Bouwen (bruggen bouwen, kapla, blokken)
Spelletjes (verhalen-dobbelstenen)
Filosofie

Ik vond het allerleukst aan de Raket…

Ik vond het minst leuk aan de Raket…

Ik wil nog graag een paar tips geven over…

Ik wil tenslotte nog vertellen, dat…

Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst.
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Ouders

Raket Jonge Kind
Evaluatieformulier
periode ..

RJK
Ouders

(Versie juni 2016)

Geachte ouder(s) van de Raket,
De afgelopen periode kreeg uw kind les in de Raket. Na ongeveer 20 weken wordt deze periode
binnenkort afgesloten. Dit is voor de leden van de Commissie Raket en de leerkrachten een goed
moment om te evalueren. Wij stellen uw mening zeer op prijs in verband met eventuele
bijstellingen voor volgende groepen Raketkinderen.
Naam:
Naam leerling:
Naam basisschool:
Groep:
A. Bij dit onderdeel vragen wij u de items te waarderen met een cijfer van 1-10.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Item
De aanmeldingsprocedure via uw basisschool
De informatie over de Raket via de website en
facebook (op de website ook onder ‘Nieuws’)
De informatie tijdens de algemene informatieavond
aan het begin van de Raketperiode
De inrichting van het Raketlokaal
Het programma van de Raket Jonge Kind
De informatie tijdens de gehele periode
Het 15-minutengesprek met de Raketleerkracht
De begeleiding van uw kind door de Raketleerkracht
De samenwerking tussen ouders en Raketleerkracht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten. Wanneer u
daarvoor te weinig ruimte hebt, kunt u desgewenst gebruik maken van een bijlage.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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B. In hoeverre zijn naar uw mening onderstaande doelstellingen voor uw kind bereikt?

nr

Stelling

1

Mijn kind heeft zijn/haar welbevinden vergroot door het
samenzijn en samenwerken met gelijkgestemden.
Mijn kind heeft leren nadenken over filosofische
onderwerpen.
Mijn kind heeft een uitdagend en afgestemd
onderwijsaanbod gekregen.
Mijn kind is door het onderwijsprogramma in aanraking
gekomen met verschillende kennisgebieden (zoals
projecten), waardoor zijn/haar kennis op deze gebieden is
vergroot.
Mijn kind vond samenwerken met gelijkgestemden prettig.

2
3
4

5
6

U bent geïnformeerd over de voortgang van uw kind in de
Raket

7

Uw  eigen  doelen:  

ja

een
beetje

nee

weet
ik
niet

Wat vindt u de grootste winst van de Raket voor uw kind?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ik wil nog graag een paar tips geven over …….
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ik wil tenslotte nog vertellen, dat …….
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u de ingevulde vragenlijst naar anja.vandervelde@pcpobr.nl mailen?
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Groepsleerkrachten

Raket Jonge Kind
Evaluatieformulier
periode ..

RJK
Groepsleerkracht
(versie juni 2016)

Geachte groepsleerkracht,
De afgelopen periode kregen een of meer van uw leerlingen les in de Raket Jonge Kind.
Na ongeveer 20 weken wordt deze periode binnenkort afgesloten. Dit is voor alle betrokkenen een
goed moment om te evalueren. Wij vragen u voor elk van uw leerlingen een aparte vragenlijst in te
vullen. Wij stellen uw mening zeer op prijs in verband met eventuele bijstellingen voor volgende
groepen kinderen.
Naam groepsleerkracht:
Naam leerling:
Naam basisschool:
Groep:
A. Bij dit onderdeel vragen wij u de items te waarderen met een cijfer van 1-10.
Nr.
1
2
3
4

Item
De aanmeldingsprocedure via uw basisschool
De informatie over de Raket via de website en
facebook (op de website ook onder ‘Nieuws’)
Het leerprogramma van de Raket Jonge Kind
De waardering voor het werk van de Raket-leerkracht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B. In hoeverre zijn naar uw mening onderstaande doelstellingen voor uw leerling(en)
bereikt?

nr

Stelling

1

Mijn leerling heeft zijn/haar welbevinden vergroot door het
samenzijn en samenwerken met ontwikkelingsgelijken.
Er is gewerkt aan de specifieke onderwijs- en/of
begeleidingsbehoefte(n) van mijn leerling.
Mijn leerling heeft leren nadenken over filosofische
onderwerpen.
Mijn leerling heeft een uitdagend en afgestemd
onderwijsaanbod gekregen.
U bent geïnformeerd over de voortgang van uw leerling in
de Raket.
In hoeverre zijn eigen hulpvragen gerealiseerd?

2
3
4
5
6

ja

een
beetje
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ik
niet
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Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C. Hoe is uw mening over de ambulante begeleiding door de Raket-leerkrachten

nr

Stelling

1

De frequentie van de ambulante begeleiding was
voldoende voor een goede afstemming tussen de school en
de Raket.
De inhoud van de ambulante begeleiding was voldoende
voor een goede afstemming tussen de school en de Raket.
Door de ambulante begeleiding ben ik beter in staat mijn
leerling in mijn groep verder te helpen.

2
3

ja

Een
beetje

nee

Weet
ik
niet

Hieronder treft u ruimte aan om uw bovenstaande waardering nader toe te lichten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D. Wat u verder kwijt wil…
Wat vindt u de grootste winst van de Raket voor uw leerling?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ik wil nog graag een paar tips geven over …
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ik wil tenslotte nog vertellen, dat …
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u deze vragenlijst mailen naar anja.vandervelde@pcpobr.nl
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