
 

In januari starten we met een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. In deze groep komt het 
curriculum van groep 1, 2 en 3 aan bod. We streven ernaar om ook kinderen vanaf 3,5 jaar toe te 
laten.  
Juf Danique wordt de leerkracht van deze groep. Ze is al druk bezig om het lokaal om te toveren tot 
een boslokaal. We kunnen ook gebruik maken van de buitenruimte. Op dit moment is dit vooral een 
plein met stenen, maar er zijn genoeg plannen om deze buitenruimte te laten aansluiten bij het 
lokaal.   
Een inspirerende ruimte is het begin, maar passend onderwijs is natuurlijk het uiteindelijke doel. Net 
als in onze andere hoogbegaafdengroepen zal er een vaste structuur zijn om veiligheid te bieden, 
gecombineerd met veel ruimte voor de autonomie en de ontwikkelbehoeften van deze kinderen. We 
willen tegemoet komen aan de volgende ontwikkelingskenmerken en leereigenschappen:  

• Een goede taalontwikkeling   
• Intense betrokkenheid   
• Diep denken   
• Kennishonger   
• Logisch denken   



• Fantasie en creativiteit   
• Symboolverkenning   
• Sterk geheugen  
• groot inlevingsvermogen 
• zorgzaamheid 
• humor 

In het onderwijs zal de basis ontdekkend leren zijn. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spel met 
‘ongepolijste’ materialen. Hierbij kunt u denken aan stenen, hout, zand, kosteloos materiaal en 
bijvoorbeeld materialen uit het bos. Het curriculum van groep 3 wordt spelenderwijs geïntegreerd. 
Ook is er aandacht voor het ontluiken van creativiteit en muzikaliteit van kinderen.  
Op dit moment oriënteren we ons op een passend volgsysteem voor de kinderen in deze groep, 
zodat we goed in beeld hebben, waar kinderen zich bevinden qua ontwikkeling.  
Na groep 3 is er de mogelijkheid om geplaatst te worden in onze hoogbegaafdengroepen van groep 4 
t/m 8. Hiervoor is een intelligentieonderzoek nodig. U kunt er ook voor kiezen uw kind door te laten 
stromen naar de reguliere middenbouwgroep.   
Naast juf Danique zullen juf Elles (intern begeleider en leerkracht hb-groepen), juf Barbara 
(leerkracht hb-groep met veel kennis van het jonge kind) en Lia Keijzer betrokken zijn bij de groep. Er 
wordt ook intensief samengewerkt met de reguliere kleutergroep.  
Aanname  
We hebben plek voor 20 kinderen in de groep. We willen een plek bieden aan die kinderen die 
optimaal profiteren van ons onderwijs. We hanteren hiervoor het volgende aannamebeleid:  

• Gesprek met ouders, ouders vullen vooraf een vragenlijst in 
• Observatie van het kind, bij voorkeur in een voorschoolvoorziening of op de huidige 

school 
• Gesprek met de (voor)school 
• Evt. aanvullende vragenlijsten 

 

Na de herfstvakantie starten we met de aannameprocedure. Als u voor uw kind interesse hebt, kunt 
u dit kenbaar maken via een mail.   
De informatie die we graag van u ontvangen:  

• Naam van het kind  
• Leeftijd van het kind in jaren en maanden  
• Namen van ouders  
• Plaats in het gezin van het kind  
• Evt. aanwezigheid van hoogbegaafdheid in het gezin of de familie  
• Een korte schets van uw kind  
• De naam en contactpersoon van een eventuele voorschool of school  

 

We hebben er ontzettend veel zin in en kijken uit naar januari. We hopen dat u ook enthousiast bent 
geworden.  
 


