
 Potentieel  
Analyseren van de groep door middel van:  

- Vaardigheidsscores 
- NSCCT 
- Spreiding / Weging 
- Citoscores 
- DLE 

Zijn de drie groepen passend? 

Intensiveren  
Extra inspanning verrichten om de 
opbrengst uit de inhoudsdoelen te 
verhogen.  

Dit kan worden gedaan door: 
- Hulpmiddelen 
- Extra tijd 
- Keuzes maken (1-ster/bijwerk) 
- Fundamenteel niveau  
- Structuur aanbrengen 
- Werkaanpak ondersteunen 
- Compenseren wanneer er begrip is  
- Remediërend materiaal  
 
 

Verrijken  
Compacten en verrijken onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Stof beperken 
tot essentie, verrijken op niveau van 
het kind.  

Verdiepen : Gelijkblijvende 
inhoudsdoelen, leerstof aanreiken die 
beroep doet op hogere orde 
denkvaardigheden 
Verbreden : Uitbreiding op reguliere 
curriculum, aansluiten bij interesses  

 

Vertragen 
Bij vertragen gaat de leerling in een 
langzamer tempo door de leerlijn. Hierdoor 
behaalt hij het referentie niveau 1F or 1S 
niet. OPP vereist! 
Gebeurt niet voor groep 5! 

Kijken naar  
1. Vaardigheidsgroei 
2. Leerdoelbeheersing 
3. Leerplezier 
4. Balans leerpijn/leergemak  
Afkoppelen? Rekening houden met:  
- Mogelijkheid tot supervisie van een 
leerkracht : kijk naar organisatie 
- Kan dit structureel  
- Lange termijndoelen  
- Haalbaar tot en met groep 8? 

Onderzoek en/of analyse is nodig 
Eventueel met behulp van 
orthopedagoog/expertiselid Elimschool 

Basisaanpak 

Het reguliere lesaanbod 

Versnellen 
Bij versnellen gaat een leerling sneller door 
de leerlijn waardoor het referentieniveau 
1F/1S sneller wordt bereikt.  
OPP gewenst! 

-Gebeurt het vaakst in de kleutergroepen. 

-Kijken naar cognitieve ontwikkeling maar 
ook zeker rekening houden met de sociaal-
emotionele ontwikkeling.  

 

Mogelijkheid om in plaats van 1S het 2S 
niveau te behalen  

 

Vaardigheid 
Wat heeft de groep nodig? 
Kijken naar de scores gesplitst in 
kernvakken 

- Begrijpend lezen 
- Technisch lezen  
- Rekenen 
- Spelling  

 

Bij een gemiddelde school, met een schoolweging van 30, bestaat de basisgroep uit 60% van de leerlingen. Bij 15% van de leerlingen is een intensief aanbod 
gewenst, en bij 15% een verrijkend aanbod. 5% van de leerlingen komt in aanmerking om te versnellen en 5% om te vertragen (Verdeling 5-15-60-15-5) 


