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1. Missie Visie Nobel

Missie
De Hoeksteen biedt goed, modern en passend onderwijs voor de snelle leerders
om ze te helpen en te stimuleren bij een evenwichtige ontwikkeling van hun
talenten en persoonlijkheid in een veilige gezellige sfeer.
Binnen Nobel worden de leerlingen op gezette tijden in staat gesteld aan de slag
te gaan met ontwikkelingsgelijken. De leerlingen worden uitgedaagd op cognitief,
sociaal-emotioneel en creatief gebied.

Visie
Onze leerlingen breiden hun vaardigheden en kennis uit dankzij …
professionele leerkrachten;
medeleerlingen;
ouders die ondersteunen;
goede en moderne materialen en de mogelijkheden daarvan;
duidelijke schoolregels;
de christelijke identiteit;
eigen inzet en betrokkenheid.
gelijke ontwikkelingskansen voor elke leerling

Normen en waarden
Wij zijn van mening dat;
veiligheid, geborgenheid en structuur de basis vormen voor ontwikkeling;
alle leerlingen leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo;
leerlingen met inzicht en verantwoordelijkheid in eigen leerontwikkeling beter
leren;
effectief samenwerken, bestaat uit wederzijds respect en een open en eerlijke
communicatie;
samenwerken met andere deskundigen
begeleiding voor onze leerlingen verbreedt.

het

onderwijsaanbod

en

de

Doelen
1. Bieden van goed, modern onderwijs, gericht op wat leerlingen in de toekomst
nodig hebben.
2. Het voorzien in een onderwijsbehoefte van leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong en/of meer/hoogbegaafde leerlingen.

Stappenplan Nobel
Dit document is een evaluatie op het reeds bestaande beleidsdocument leerlijn Nobel, uit 2010.
In de afgelopen vier jaar is vanuit ervaringen en nieuwe inzichten de werkwijze in de praktijk gewijzigd. Alle
wijzigingen zijn opgenomen in dit document.

2. Extra aanbod Nobel
De Hoeksteen biedt al enkele jaren extra ondersteuning aan kinderen die meer aankunnen. Deze kinderen
zitten in een groep met de naam Nobel. De naam Nobel verwijst naar Alfred Nobel, uitvinder van dynamiet
en initiator van de Nobelprijs, maar tevens ook naar nobel gedrag. Gedrag wat wij vragen aan de kinderen
om te laten zien.
Voor snelle leerders geeft Nobel een extra aanbod naast het reguliere onderwijsaanbod. Het reguliere werk
wordt aangevuld met leerwerk vanuit Nobel. Daarnaast is het aanbod vanuit Nobel in de basis continu
vanaf groep 5. Aan de hand van het extra aanbod streven wij ernaar om aan te sluiten op het niveau van
de leerling.
Het reguliere aanbod wordt gegeven op drie niveaus: de onder gemiddelde groep, de gemiddelde groep
en de bovengemiddelde groep. De leerlingen in de bovengemiddelde groep krijgen verrijkend
lesmateriaal aangeboden vanuit de methode. De snelle leerders uit deze bovengemiddelde groep zitten in
Nobel. Zij verwerken hun basisprogramma en gaan vervolgens aan de slag met het werk vanuit Nobel.
Op de volgende manier compacten wij de basisstof, tenzij anders vermeld in het handelingsplan:
Rekenen: Leerlingen maken eerst de rekentoets van het blok. Na de toets gaan de leerlingen (afhankelijk
van hoe de toets gemaakt is) de basislessen volgen en de oefenbladen maken. Wanneer de rekenstof
wordt beheerst, gaan ze aan de slag met Nobelwerk.
Taal: Leerlingen werken met het basispakket. Na de basisstof gaan deze leerlingen werken uit Nobelwerk.
Na de toets gaan de leerlingen (afhankelijk van hoe de toets gemaakt is) geen oefenbladen en plusbladen
maken, maar aan Nobelwerk. (vanaf aug 2014)
Spelling: De leerlingen doen mee aan de basislessen. Aan de hand van het signaal- en
controledictee wordt het programma afgestemd op het niveau van de leerling.
Vervolgens wordt er gewerkt aan Nobelwerk (vanaf aug 2014)
Voordat een kind aan het extra aanbod van Nobel kan deelnemen, zijn er verschillende stappen die
genomen moeten worden. Deze stappen zijn signaleren, contact met ouders en bespreken in pedagogisch
team. Hieronder worden deze stappen verder uitgewerkt.

3. Signalering;
3.1 Wie signaleert
Er zijn verschillende mensen die zich inzetten om het onderwijsaanbod voor de leerling te optimaliseren.
Natuurlijk in eerste instantie de leerkracht. De leerkracht werkt de hele dag met de leerling samen. Een
signalering vanuit de leerkracht is onder andere gebaseerd op de toetsresultaten, de werkhouding, en de
interactie die de leerkracht met de leerling heeft.
Naast de leerkracht is ook de zorgcoördinator verbonden met de leerontwikkeling van de leerling. De
zorgcoördinator baseert haar bevindingen voornamelijk uit toetsanalyses, groepsbesprekingen en
observaties in de klas.
Daarnaast kan de bevinding van de ouders aanleiding zijn om het traject naar de leerlijn Nobel in te zetten.
Ouders zijn een belangrijke informatiebron bij het signaleren van hoogbegaafdheid. Met name de
onderpresteerder en onderduikende snelle leerder zal door school minder snel worden gesignaleerd.
Signaleren gebeurt aan de hand van:
- Leerresultaten
- Werkhouding
- Interactie
- Groepsbesprekingen
- Observaties
- Vanuit de ouders

3.2 Wat wordt gesignaleerd
Om het niveau te bepalen zijn er een paar richtlijnen geformuleerd. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat in
grote lijnen iedereen hetzelfde bedoelt wanneer wordt gesproken over het aanvangsniveau voor Nobel.
Richtlijnen voor aanvangsniveau Nobel:
De leerling:
- scoort voornamelijk in niveau 1 van Cito Lovs
- heeft goed NSCCT resultaten
- presteert minimaal goed met methodegebonden toetsen
- heeft een dusdanig werktempo, dat de leerling binnen de gestelde tijd meer werk aan kan dan de
gemiddelde leerling
- wordt naar aanleiding van interactie gezien als ‘in potentie een NOBEL-leerling’.
3.3 Onderpresteerders
Niet alle snelle leerders presteren daadwerkelijk op (hoog)begaafd niveau, waardoor zij op grond hiervan
niet altijd worden opgemerkt. Natuurlijk zijn hoge schoolprestaties een goede indicator, maar ook bij
tegenvallende prestaties of probleemgedrag kan een leerling wel degelijk een snelle leerder zijn. Wanneer
er een vermoeden is van onderpresteren, dan wordt dit nadrukkelijk met de ouders besproken en
opgenomen in het handelingsplan, waardoor bij evaluatie dit onderdeel specifiek op vooruitgang kan
worden bekeken.
4.Toetsing
De volgende toetsten worden gebruikt om het niveau van het kind te duiden:
- Cito Lovs,DMT, jaarlijks in januari en juni
- Pi dictee, jaarlijks in november en maart
- Nscct, groepen 4 en 6 in januari
- Methodetoetsen
- Wanneer voor handen externe toetsresultaten
5. Bespreking pedagogisch team en overleg ouders
Na signalering worden de bevindingen besproken in het pedagogisch team aangevuld met de
groepsleerkracht en de Nobelleerkracht. Aan de hand van dit overleg neemt het pedagogisch team een
besluit over al dan niet deelname aan Nobel.
Wanneer er wordt besloten dat de school deelname aan Nobel wenselijk vindt, worden de ouders van de
leerling uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit overleg wordt de deelname aan Nobel besproken en
wordt gekeken hoe het reguliere onderwijsaanbod al dan niet wordt gecompact. Dit wordt beschreven in
een handelingsplan, welke na drie maanden wordt geëvalueerd.
6. Beschrijving handelingsplan
Voor de leerlingen die deelnemen aan Nobel wordt een handelingsplan geschreven. Dit handelingsplan
wordt door de groepsleerkracht en de Nobelleerkracht samen opgesteld. De groepsleerkracht vult de
beginsituatie in en beschrijft de leerdoelen, de Nobelleerkracht beschrijft de uitvoering van het plan.
7. Evaluatie
Het handelingsplan staat in ParnasSys. Hierin staat beschreven wat er wordt beoogd met het project en
hoe dit in de tussenstappen kan worden gecontroleerd. Hierbij geldt:
De groepsleerkracht;
- is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.
- stelt samen met de Nobelleerkracht het handelingsplan voor Nobel op.
- houdt zich op de hoogte van het project waar de kinderen aan werken.
- krijgt ca.4 wekelijks een verslag van wat de kinderen hebben gedaan en waar ze in de komende week
mee aan de slag kunnen gaan binnen of buiten de klas.
- Wordt na iedere periode waarbij het handelingsplan wordt geëvalueerd, op de hoogte gesteld van de
aanpassingen van het handelingsplan.

De vorderingen van het kind in Nobel worden na de eerste 3 maanden teruggekoppeld naar de ouders.
Hierna wordt er een halfjaarlijkse terugkoppeling gedaan naar de ouders, waarbij de voortgang wordt
besproken.
Ouders worden op de hoogte gehouden van de projecten door;
-verslagen
-werkmap
-huiswerk
-afronding project
-rapporten
8. Aanbod van Nobel
De inzet van Nobel is gericht op; goed, modern en passend onderwijs voor de snelle leerders om ze te
helpen en te stimuleren bij een evenwichtige ontwikkeling van hun talenten en persoonlijkheid in een
veilige gezellige sfeer.
De leerlingen worden uitgedaagd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. In Nobel wordt
gewerkt aan de hand van thema’s. Deze worden door de Nobelleerkracht en de leerlingen samen
uitgekozen. Gedurende 6 á 8 weken wordt er aan het thema gewerkt.
Binnen het thema komen veel facetten aan bod, naast de cognitieve ontwikkeling geeft het proces hen
ook de ruimte voor creativiteit, kritisch nadenken en handelen, samenwerken en informatie delen.
Zodoende biedt het de leerlingen de mogelijkheden om aan te sluiten bij hun talenten en hun brede
ontwikkeling.
De kinderen leren te plannen, informatie zoeken, verslagen schrijven, thema’s uitwerken, werkstukken
maken en presenteren van het afgeronde project.
9. Formulieren en instrumenten
We gebruiken verschillende instrumenten om de data te genereren, verwerken, te analyseren en zichtbaar
te maken. Naast de gangbare instrumenten, zoals bijvoorbeeld ParnasSys en Cito LOVS, worden bij Nobel
verschillende instrumenten gebruikt die vanuit het continuous improvement zijn geïntroduceerd.
Voor de groep Nobel worden ook formulieren gebruikt voor verslaglegging en communicatie. In het
schooljaar 2013 2014 worden de formulieren die hieronder beschreven zijn geëvalueerd, aangepast of
ontwikkeld. In juli 2014 werken wij met de volgende actuele formulieren en instrumenten:
Formulieren.
-terugkoppelingsformulier ouders
-terugkoppelingsformulier leerkrachten
-handelingsplan
Instrumenten
- ParnasSys
- Cito Lovs
- plan on a page
- staafdiagram
- leerwand
10. Doelen
Het huidig schooljaar (2013 – 2014) gebruiken wij om de werkwijze, zoals beschreven in deze notitie, te
consolideren binnen de schoolorganisatie van De Hoeksteen. Op langer termijn streven wij ernaar om van
het extra aanbod Nobel door te groeien naar een volwaardige leerlijn Nobel, waarin eigen leerdoelen en
tussendoelen voor Nobel zijn beschreven. Ook is het onze ambitie om binnen het onderwijsaanbod van de
onderbouw een aanbod voor de snelle leerders te realiseren.

