In de klas gebruiken wij dan ook lesmethodes die de mogelijkheden bieden om de lesstof te
verbreden en verdiepen. Dit noemen we verrijkingsopdrachten. Voor spelling en taal werken
we met een plusboek. Bij rekenen zetten we elke les een denkvraag in en is er nog de
mogelijkheid om met rekenen XL aan de slag te gaan. Daarnaast werken we met individuele
trajecten.
Om te zorgen voor verbinding van kinderen met dezelfde leer- of ontwikkelingsvraag kunnen
leerlingen ook geholpen worden in de bovenkamer. De ‘boven’ kan gezien worden als een
extra mogelijkheid bovenop de klassikale lessen. Een kind komt in aanmerking voor de
bovenkamer als we zien dat er naast het reguliere lesprogramma extra uitdaging gewenst is
voor een kind.
Onze bovenkamer is bedoeld voor kinderen die: snel zijn van begrip, op hoog tempo kunnen
leren, beschikken over een goed geheugen en een grote algemene interesse hebben. Het
zijn kinderen die veel vragen stellen over de wereld om ons heen. Deze kinderen vinden het
leuk om te analyseren en zelf plannen te bedenken.
Als vast onderdeel van onze leerlingenzorg bekijken wij als team welk kind een leer- of
ontwikkelingsvraag heeft die past binnen de uitdaging en verdieping die de bovenkamer
biedt. De leerling komt vervolgens voor een periode van 6 tot 10 weken naar de
bovenkamer. In een groepje van 4 tot 10 leerlingen werken we aan uitdagende en
verbredende opdrachten. Deze liggen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en
actualiteit.
Ook werken we aan projecten en lossen we samen moeilijke puzzels, raadsels en
vraagstukken op. Hiermee leren we plannen, onderzoeken en doorzetten. We werken
samen door te luisteren naar elkaar en durven ook te delen wat we zelf bedacht hebben. We
maken samen fouten en komen tot oplossingen. We versterken op deze manier ook onze
executieve functies.
Na deze periode wordt de deelname geëvalueerd met de leerling, de groepsleerkracht en de
begeleider van de bovenkamer. Afhankelijk van de leer- en ontwikkelingsvraag neemt een
leerling één of meerdere periodes deel aan de bovenkamer. Als ouder wordt u hierover
telkens geïnformeerd.

