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Zit er in jouw groep 8 een leerling waarvan het tempo hoger is dan van zijn of haar klasge-

noten? Heb je het gevoel dat die leerling niet voldoende heeft aan de aangeboden leerstof 

ook al heb je gecompact en verrijkt? Voel je je handelingsverlegen of maak je je zorgen hoe 

het deze leerling zal vergaan in het voortgezet onderwijs? Dan is De Doorstroomklas 

wellicht dé oplossing. De Doorstroomklas is een initiatief van CSG Het Noordik en de 

basisscholen van PCONT, SCO-T, Verion en PCBO Vroomshoop, maar staat open voor alle 

leerlingen uit de regio Almelo. 

Wat is De Doorstroomklas?

Leerlingen die deelnemen aan De Doorstroomklas werken één dagdeel in twee projectperio-

des van acht weken op de vestiging Noordikslaan van CSG Het Noordik. De Doorstroomklas  

is bestemd voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen uit groep 8 (soms groep 7) en brug-

klasleerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en begeleiding. De deelnemende 

leerlingen worden begeleid door leerkrachten met kennis en ervaring in het begeleiden van 

(hoog)begaafde leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs. 

Een ochtend bij De Doorstroomklas begint met het spelen van spellen waarbij executieve 

vaardigheden en mindset centraal staan. Vervolgens krijgen de leerlingen in het ‘college’ 

informatie over de werking van het brein, fixed- en growth-mindset, analytisch, creatief en 

praktisch denken (Sternberg) en filosofie. 

Een groot deel van de ochtend wordt besteed aan projecten, waarbij gewerkt wordt aan 

onderzoekend en ontwerpend leren, samenwerken en presenteren.

Observatie van de begeleiders en zelfreflectie van de leerling op de persoonlijke leerdoelen  

zijn kenmerkend voor De Doorstroomklas. Iedere ochtend voeren de begeleiders individuele 

gesprekken met de leerling over het persoonlijk leerdoel. De persoonlijke leerdoelen zijn 

gebaseerd op de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO).



Voorwaarden

Om voor De Doorstroomklas in aanmerking te komen, 

moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  

De leerling:

• mist het contact met ontwikkelingsgelijken op de 

thuisschool.

• denkt sneller en complexer dan gebruikelijk.

• lijkt een aantoonbare voorsprong te hebben.

• heeft geen adequate leer- en werkstrategieën  

ontwikkeld en ondervindt daar hinder van. 

• heeft niet genoeg aan het structureel compacten en verrijken van de reguliere leerstof.

• heeft nog meer uitdaging nodig dan in het plusprogramma wordt aangeboden.

• presteert onvoldoende naar capaciteit, er is sprake van demotivatie of onderpresteren.

• heeft voldoende kenmerken van (hoog)begaafdheid: school heeft gebruik gemaakt van het 

SiDi protocol, DHH of een ander algemeen geaccepteerd signaleringsinstrument.

• is getest op (hoog)begaafdheid.

Daarnaast moet een leerling kunnen functioneren in een groep.

Voor de leerkrachten geldt ook een aantal voorwaarden.

De leerkracht:

• is handelingsverlegen of heeft een duidelijk beschreven hulpvraag bij de betreffende leerling.

• geeft op het intakeformulier aan welke interventies zijn uitgevoerd.

• neemt deel aan Kwaliteitskringen (2 avonden) waarin kennis en ervaringen worden gedeeld 

op het gebied van hoogbegaafdheid.
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Procedure

De procedure m.b.t de selectie voor De Doorstroomklas is  

als volgt:

• De school kijkt welke leerlingen zij geschikt acht.

• De school overlegt met de ouders of hun kind in aanmerking 

komt voor deze groep en meldt de leerling aan.

• De school legt de procedure aan ouders uit.

• De aanmelding wordt voorgelegd aan het projectgroeplid van 

het betreffende bestuur:

 - SCO-T: Alice Kreijkes - a.kreykes@sco-t.nl

 - PCONT: Kim Zielman - directie@hetlaarwierden.nl

 - Verion: Ina Bos - i.bos@verion.nl

 -  PCBO Vroomshoop: Erik Schutmaat - e.schutmaat@oranje-

schoolvroomshoop.nl

 -  Overige besturen/stichtingen via schoolcoach (SWV) of  

Bert Sierink (CSG Het Noordik) b.sierink@noordik.nl

• Aanmelden betekent nog geen plaatsing.

Aanmelding

De volgende documenten dienen te worden bijgevoegd bij de 

aanmelding:

• intakeformulier

• LVS-scores

• screeningsinstrument (indien beschikbaar)

• capaciteitenonderzoek (indien beschikbaar)

Leerlingen die aangemeld worden voor de zomervakantie 

maken in september de IST (Intelligentie Structuur Test) en 

SVL (School Vragen Lijst). Bij de selectie worden behalve 

de aangeleverde schoolgegevens de uitkomsten van de 

IST-test en de SVL-test gebruikt. Bij leerlingen die op een 

ander moment worden aangemeld, wordt gekeken naar 

bijvoorbeeld een eerder afgenomen capaciteitenonder-

zoek.

Indien een leerling wordt geplaatst, vindt een intake-

gesprek plaats met de leerling, ouder(s) en een van de 

begeleiders van De Doorstroomklas. Dan wordt ook het 

persoonlijk leerdoel besproken.

De coördinator van De Doorstroomklas en de  

Kwaliteitskring (hoog)begaafdheid is Bert Sierink:  

b.sierink@noordik.nl


