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DEELZORGPLAN 
 

SPECIFIEKE AANDACHT VOOR INTELLIGENTE EN MEER- EN 
HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 

 
 
1. VERANTWOORDING 
 
In zowel onze schoolgids als ons schoolplan kunt u lezen hoe wij, Daltonschool Sint 
Jozef, omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Wij willen tegemoetkomen aan 
de specifieke ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen zodat we alle kinderen 
optimale kansen en zorg bieden. Met behulp van het leerlingvolgsysteem signaleren 
wij de ontwikkelingsvragen om vervolgens ons onderwijsaanbod daarop aan te laten 
sluiten.  
In dit deelzorgplan staat beschreven hoe wij het onderwijs aan intelligente en meer- 
en hoogbegaafde leerlingen vormgeven. Omdat wij als school niet kunnen bepalen of 
een leerling begaafd of hoogbegaafd is, en maar een klein percentage een IQ-test 
heeft gehad, hanteren we in dit document de volgende schrijfwijze: meer- en 
hoogbegaafd. Daarmee willen we aangeven dat de omschreven interventies voor 
zowel meerbegaafde als hoogbegaafde leerlingen gelden en dat wij het kind in die 
context moeten zien.  
Voor informatie over de theorie en kenmerken van hoogbegaafdheid en profielen van 
hoogbegaafde leerlingen verwijzen we naar de websites 
www.begaafdheidsprofielscholen.nl en www.talentstimuleren.nl  
Sinds juni 2011 zijn wij een gecertificeerde “Begaafdheidsprofielschool”. 
 
 
 
2. ONZE VISIE OP DE BEGELEIDING VAN INTELLIGENTE EN MEER- EN 
HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 
 
Wij willen dat er op onze school voor intelligente meer- en hoogbegaafde leerlingen 
in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch-didactisch opzicht, een passend en 
gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Onze taak is het kind te 
stimuleren om met de barrières, die het tegenkomt, om te gaan en ze op te lossen.  
 
Dit houdt expliciet in: 

 dat de wijze van signalering en de diagnose zorgvuldig en transparant 
geschiedt (zie routeplan bijlage 1) 

 dat deze leerlingen in het groepsplan in leerlijn 4 en/of 5 ingedeeld zijn (zie 
punt 5.2.1) 

 dat het aanbod van compacten, verrijken en verbreden op een planmatige 
wijze wordt aangeboden (zie afspraken levelwerk en afspraken 
verrijkingsopdrachten kleuters bijlage 2 en 3) 

 dat we naast de cognitieve ontwikkeling van deze leerlingen ook de sociale en 
emotionele ontwikkeling in het oog blijven houden  

 dat het aanbod, de voortgang en de bijzonderheden van de SiDi PO 
gescreende leerlingen geregistreerd wordt op het ‘formulier voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen’ (bijlage 4) en het formulier voor kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong (bijlage 5) 

http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/
http://www.talentstimuleren.nl/
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 dat de attitude van de leerkracht met betrekking tot het pedagogisch- 
didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en 
meer- en hoogbegaafde leerlingen 

 dat we op school een leerteam meer- en hoogbegaafdheid hebben. Dit 
leerteam houdt zich bezig met de ontwikkelingen betreffende meer- en 
hoogbegaafdheid, borgt de afspraken, buigt zich over de selectieprocedure 
voor de plusklas en voert periodieke gesprekken met de leerkrachten 

 dat we jaarlijks op de begroting een bedrag opnemen dat specifiek besteed 
kan worden aan deze groep leerlingen 

 
 

 
3. LEERTEAM MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID 
 
We werken op onze school met een leerteam voor het coördinerende werk m.b.t. 
meer- en hoogbegaafdheid. Dit leerteam beschikt over aanvullende competenties: de 
leerteamleider heeft de opleiding ‘Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid 
PO’ afgerond en participeert in een netwerk van plusklasleerkrachten. Daarnaast 
volgt men regelmatig workshops en bijeenkomsten omtrent hoogbegaafdheid. Ook 
maakt onze school deel uit van een netwerk begaafdheidprofielscholen (BPS) regio 
noord.  

Het leerteam is samen met de IB-er belast met: 

 het bewaken van het proces van signalering en diagnostiek 

 het analyseren van de observatielijsten uit SiDi-PO 

 het begeleiden en inspireren van de leerkrachten. Iedere groep heeft één vast 
aanspreekpunt binnen het leerteam met wie de leerkracht periodieke gesprekken 
voert over items omtrent meer- en hoogbegaafdheid en de specifieke begeleiding 
van de meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groep 

 het borgen van afspraken 

 de selectieprocedure voor de plusklas  

 het bewaken van het proces van doortoetsen 

 het begeleiden van nieuwe leerkrachten 

 het opstellen van een jaarplan meer- en hoogbegaafdheid 
 
 

 
4. SIGNALERING EN DIAGNOSTICERING 
 
De signalering en diagnose van meer- en hoogbegaafdheid wordt op onze school 
uitgevoerd aan de hand van het SiDi-PO van Eduforce (2020): “Sidi PO is een 
gestructureerde online toolbox, waarmee je vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong 
en een mogelijke begaafdheid in kaart kan brengen. Het uitgangspunt voor Sidi PO is 
dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie fasen: de signalering , de algemene 
diagnose en de verdiepende diagnose. In elke fase kun je gebruik maken van een 
aantal tools om tot een goed beeld te komen. Elke tool begint met een 
onderzoeksvraag.” (Kuipers 2020) 
 

 De signalering: hierbij wordt naar alle kinderen gekeken 

 De algemene diagnose: het onderzoek wordt bij een beperkte groep 
voortgezet 

 De verdiepende diagnose 
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De signalering: 
 

1. Bij aanmelding een verkennend gesprek:  

Wij hebben op school een formulier ontwikkeld voor een 
kennismakingsgesprek met de ouders van de kleuters die als 4-jarige binnen 
komen. De leerkracht gaat op kennismakingsbezoek en gebruikt dit formulier. 
Aan de hand van de ouderinformatie kan de leerkracht gericht observeren en 
leerstof aanbieden die gericht is op de zone van de naaste ontwikkeling van 
de leerling. Voor het gespreksformulier, zie bijlage 6. 
Voor leerlingen die tussentijds instromen is, naast de informatie van de ouders 
tijdens het kennismakingsbezoek, de informatie van de voorgaande school 
voor ons van groot belang.  
 

2. Signalering met de groepssignaleringslijst:  

De leerkracht vult de ‘groepslijst’ voor de voorjaarsvakantie in. De resultaten 
worden in het leerteam besproken.  
 

3. Signalering op initiatief van ouders:  

De leerkracht is alert op de signalen van ouders en reageert adequaat. De 
resultaten worden in het leerteam besproken. De leerkracht neemt de 
noodzakelijke vervolgstappen (zie routeplan). 
 
 

 
De algemene diagnose: 
 

1. Leerteam neemt contact op met de leerkracht om de procedure op te starten. 

2. De leerkracht verzamelt alle gegevens van de leerling en analyseert de 

resultaten van de toetsen. 

3. De leerkracht voert een gesprek met de ouders en vraagt de ouders van 

leerlingen vanaf groep 4 de oudervragenlijst van SiDi PO in te vullen. Het 

gesprek wordt geregistreerd in het leerlingendossier in Esis.  

4. De leerkracht vult de leerkrachtdiagnoselijst van SiDi PO in. De resultaten 

worden in het leerteam besproken. 

5. Leerlingvragenlijst vanaf groep 4/5:  

De leerkracht laat de leerlingvragenlijst van SiDi PO door de leerling invullen 

en voert een nagesprek.  
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De verdiepende diagnose: 
  
Wanneer er bij een leerling sprake is van een belemmering om tot optimaal leren te 
komen, biedt SiDi PO een aantal mogelijkheden om het beeld van de leerling 
scherper te krijgen. 
 

1. De leerkracht kan kiezen uit een aantal lijsten over leervaardigheden, 
onderpresteren, leergevoel en versnellen. 
 

2. De leerkracht kan nagaan welk beeld ouders hebben over de 

leervaardigheden van hun kind en of dit beeld overeenkomt met haar beeld. 

3. SEO-volgsysteem:  

Wij werken met de methoden ‘Kanjertraining’ en maken gebruik van het 

daarbij passende leerlingvolgsysteem.  

4. Hulp vragen van een extern deskundige:  

De leerkracht geeft aan wanneer externe hulp gewenst is. Resultaten worden 

in het zorgoverleg of het overleg met het leerteam besproken 

Vervolgstappen: 

1. De leerkracht stelt de beginsituatie vast. 

2. Aan de hand van deze gegevens wordt het programma van de leerling 

volgens het groepsplan (leerlijn 4 of 5) aangepast en het formulier voor meer- 

en hoogbegaafde leerlingen ingevuld. 

3. De leerkracht bespreekt en evalueert bovenstaande met het leerteam en 

informeert de ouders. 

 

 

5. UITWERKING IN DE PRAKTIJK 

In onze school werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit 
systeem willen we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.  
 
In onze benadering van meer- en hoogbegaafde leerlingen gaan we uit van het 
‘envelopmodel’. Dit model gaat uit van:  

 het onderdeel school, waarin de vervroegde toelating, doorstroming, 
compacten en verrijken aan bod komen. 

 het onderdeel leerling waarin wordt ingegaan op verbreding, zoeken naar 
innerlijke motivatie, ruimte voor eigen invulling, eigenaarschap en 
metacognitieve vaardigheden. 

 het onderdeel overleg waarin het belang van de coaching-gesprekken, 
feedback op proces en product, wederzijds vertrouwen een goede 
pedagogische kwaliteit aan bod komt. 
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5.1. Groep 1 en 2 
 

Binnen de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de leerlijnen van het SLO.  
De kinderen worden tevens gescreend volgens deze leerlijn. Wanneer blijkt dat een 
leerling bovengemiddeld scoort op de betreffende onderdelen wordt leerstof 
aangeboden die voor hen valt in de zone van de naaste ontwikkeling.  
  
In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit thema’s; het ontdekkend en 
onderzoekend leren staat hierin centraal. De thema’s komen zowel uit de kinderen 
zelf, als vanuit de leerkracht. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen 
binnen het thema opdrachten aangeboden die passen bij hun manier van denken. Zo 
is er o.a. ruimte voor: experimenteren, combineren, logisch redeneren, creatief 
denken, kritisch denken en beoordelen (taxonomie van Bloom). 
Om de eigen ideeën en het enthousiasme van de leerlingen in goede banen te 
leiden, maken we gebruik van de beertjesaanpak van ‘Meichenbaum’. 
Voor zelfreflectie hebben we een zogenaamde “nadenkbril” bedacht. De kinderen 
zetten deze bril op en worden daarbij gestimuleerd om na te denken over hun eigen 
handelen en dit ook te verwoorden. De leerkracht heeft hierin een coachende rol. 
 
In de kring worden regelmatig gesprekken gevoerd aan de hand van de 
‘denksleutels’, hiermee stimuleren wij het creatief denken van de kinderen. 
 
De hoeken worden aangepast aan de thema’s die aan de orde zijn. Binnen de 
hoeken zijn er ook ruime mogelijkheden tot zelfontdekkend leren en experimenteren.      
Zowel binnen de groep als groepsdoorbroken worden er regelmatig peergroepen 
gevormd. De kinderen werken dan samen aan een opdracht. Dit kan een opdracht 
zijn die geheel anders is dan voor de rest van de groep, maar kan ook een opdracht 
zijn die voor deze kinderen, in een aparte instructie, anders geformuleerd wordt. Het 
opdrachtpictogram dat aangegeven staat op het taakbord/taakbrief is hetzelfde voor 
de gehele groep, maar de invulling kan dus verschillen per kind.  
 
De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben daarnaast ook een ‘eigen 
map’ met opdrachten. Deze opdrachten komen veelal uit de mappen met 
verrijkingsopdrachten voor kleuters van ‘Schubi’, waarbij er veel aandacht is voor 
ruimtelijk inzicht en visuele waarneming. Tevens kunnen hier voor de kinderen die 
een sterke interesse hebben in schrijven, rekenen of lezen aangepaste opdrachten in 
zitten.  
Binnen het aanbod van ontwikkelingsmateriaal hebben wij voor deze groep kinderen 
materiaal dat met name een beroep doet op het ruimtelijk visueel inzicht. 
Tevens wordt het ontwikkelingsmateriaal voor deze kinderen vaak anders ingezet 
waardoor kinderen uitgedaagd worden om op een andere manier met het materiaal 
te werken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het spel ‘passen en meten’. In plaats dat de 
kinderen de staafjes op het bord neer moeten leggen gaan ze aan het werk om met 
de staafjes zoveel mogelijk vierkanten te maken. De kinderen worden daarbij in hun 
denken veel meer uitgedaagd. 
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5.2. Groep 3 tot en met 8 
 
5.2.1 Differentiatie in de groep 
 
In een jaargroep zijn ruwweg vijf leerlijnen te onderscheiden. 
 
Schema van vijf leerlijnen 
 

 

Leerlijn 1 

 

 

Leerlijn 2 

 

 

Leerlijn 3 

 

 

Leerlijn 4 

 

 

Leerlijn 5 

 

 
Leerlingen met een 
eigen leerlijn 

 
 
 

CITO V-scores op 
meerdere gebieden 
 

 
Leerlingen die met 
kleine aanpassingen 
binnen de methode 
kunnen blijven  
 
 
CITO IV/III-scores 

 
Leerlingen met een min of 
meer gemiddeld niveau. 

Leerlingen werken uit de 

methode. 

 
 
CITO II/III/IV-scores 

 
Intelligente 
leerlingen die de 
verrijking binnen de 
methode maken 
 
 
CITO I/II-scores 
 

 
Leerlingen met 
levelwerk of een 
eigen opdracht 
 
SiDi PO 

 
CITO I-scores  

 
Zie groepsplan en 
handelingsplan 
 
 
 

 
Zie groepsplan 

 
Zie groepsplan 

 
Zie groepsplan 

 
Zie groepsplan en 
formulier meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen 
(klassenmap) 

 
Leerkracht en  
IBer bepalen 

 
Leerkracht bepaalt 

 
Leerkracht bepaalt 

 
Leerkracht bepaalt 

 
Leerkracht en 
leerteam HB bepalen 

 
Leerlijn 4 en 5 
 
Elke meer- en hoogbegaafde leerling heeft behoefte aan een aangepast 
schoolprogramma. Dit is individueel verschillend en hangt af van het denkniveau van 
de leerling. Een intelligente leerling kan voldoende uitdaging vinden in verdiepende 
leerstof (verrijking), terwijl een begaafde leerling een andere vraagstelling en een 
ander soort opdrachten nodig heeft om uitgedaagd te worden (levelwerk). Zij hebben 
immers een andere manier van denken, een andere manier van problemen 
benaderen en zij houden zich bezig met andere ideeën.  
 
Ter vergelijking enkele verschillen: 
 

De intelligente leerling De hoogbegaafde leerling 

Kent de antwoorden 

Houdt van woorden 

Begrijpt ideeën 

Conformeert zich 

Houdt van school 

Luistert met interesse 

Kopieert nauwkeurig 

Heeft altijd vragen 

Heeft ongewoon/complex vocabulaire 

Ontwikkelt ideeën 

Is eigengereid 

Geniet van het leren 

Toont sterke gevoelens en opinies 

Creëert nieuwe ideeën 
 

De beslissing dat een kind in het vierde niveau gaat werken, wordt door de 
groepsleerkracht genomen. Is een leerkracht van mening dat een leerling uit zijn 
groep in het vijfde niveau zou moeten werken, dan wordt dit besproken met het 
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leerteam, de leerling en de ouders. Signalering en diagnosticering vindt plaats met 
gebruikmaking van de SiDi PO. Leerlijn 4 en 5 staan op de taakbrief in kolom 3 en 4. 
 
 
5.2.2 Compacten 

 
Met compacten bedoelen we het indikken van de leerstof door al het overbodige weg 
te laten. We kunnen de methodegebonden toetsen gebruiken als ‘voortoets’ om na te 
gaan wat de leerling al beheerst en niet meer hoeft worden aangeboden. Compacten 
wordt toegepast in leerlijn 4 en 5. 
Bij compacten is het van belang om het kind eerst de mogelijke leerstrategieën uit te 
leggen en vervolgens te toetsen. Het kind krijgt zo de mogelijkheid om de strategie 
toe te passen die het best bij hem of haar past. Daarnaast is het van belang om de 
automatisering van het kind in de gaten te houden, en het kind hierbij te 
ondersteunen en te trainen wanneer dat nodig is.  
 
 
5.2.3 Verrijken  
 
Leerlingen die structureel eerder klaar zijn en hun werk kwalitatief ruim voldoende tot 
goed maken, krijgen verrijking van de methode aangeboden. Zij zijn ingedeeld in 
leerlijn 4. Dat kan betrekking hebben op een enkel vakgebied, maar ook op meerdere 
terreinen. Het is daarbij mogelijk gebruik te maken van differentiatie naar hoeveelheid 
leerstof, om zo tijd vrij te maken voor meer verrijkingswerk. 

 
Verrijken is een aanvulling op compacten. Er mag geen sprake zijn van een 
vrijblijvend karakter. Kortom: 

 bewuste keuze van extra leerstof in samenspraak met de leerling 

 opnemen op taakbrief 

 inplannen in instructierooster 

 aandacht voor proces, inhoud en product 

 leerkracht is coach, feedback op proces 

 zelfreflectie leerlingen  

 beoordeling 

 rapportage  
 
 
5.2.4 Levelwerk/verbreden  
 
Leerlingen die SiDi PO gescreend zijn, krijgen in één of meerdere vakken levelwerk. 
Levelwerk is een breed aanbod aan opdrachten en materialen op het gebied van 
taal, rekenen en allerlei. In deze laatste categorie vind je opdrachten die te maken 
hebben met kunst en cultuur, creatief denken, techniek en er is aandacht voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling en leervaardigheden.  
Door regelmatig feedback te geven en elk blok te evalueren werkt de leerkracht 
samen met de leerling aan zijn/haar executieve functies en metacognitieve 
vaardigheden (zie afspraken levelwerk bijlage 2). Zo is de kans op verveling en 
onderpresteren kleiner en kunnen de leerlingen aan uitdagende opdrachten op hun 
eigen niveau werken. 
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5.2.5  Actief leren 
 
De leerling krijgt de mogelijkheid om zelf kennis en vaardigheden op te doen aan de 
hand van zelfgekozen onderwerpen en thema’s die aansluiten bij hun manier van 
denken en gericht zijn op de zone van de naaste ontwikkeling van de leerling. Daarbij 
dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten: 

 gebruik maken van hogere orde denkvragen 

 het doel is zelfsturing 

 gericht op interesse en motivatie 

 producent i.p.v. consument 

 versterken van leerstrategieën 

 ontwikkelen van een leerattitude 

 leren om oplossingsgericht te kunnen werken 

 ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden 
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen willen zelf iets ontwikkelen, maken of bedenken. 
Voor hen staat “eigen opdracht” op de taakbrief. Daarbij bestaat echter wel het 
gevaar dat ze hun eigen ideeën gaan overschatten, enthousiast gaan beginnen en 
na een tijd afhaken als het niet lukt. Een goede coaching is daarom noodzakelijk. 
Coaching betekent concreet open vragen stellen tijdens het plannen, het uitvoeren 
en het evalueren van een taak. Hiervoor maken we gebruik van ‘De Actief Leer 
Wijzer’ en van diverse materialen over de mindset en de executieve functies.  

 
 

5.3. Versnelling of vervroegde doorstroming 
 

Tegenwoordig kent versnellen een groot aantal onderwijsaanpassingen. Versnellen 
is het sneller halen van de doelen van het basisprogramma. Dit kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door vroege toelating tot groep 1, compacten van de lesstof, 
op eigen tempo instructie volgen of een groep overslaan. 
De belangrijkste vraag daarbij is: Welk onderwijs heeft een kind nodig om zich goed 
te kunnen ontwikkelen? Daarbij kijken we naar de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling. We kijken hoe de persoonlijkheidsfactoren zijn 
ontwikkeld en brengen de omgevingsfactoren in kaart. 
Mocht een leerling vervroegd doorstromen dan kunnen wij gebruik maken van de 
“Versnellingswenselijkheidslijst” van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te 
Nijmegen. De beslissing om te versnellen wordt in goed overleg met leerkracht, 
leerteam, ouders, intern begeleider en directie genomen. 
 
 
5.4. Onderpresteren 
 
Ongeveer één op de vijf hoogbegaafde kinderen levert prestaties die lager zijn dan 
wat er op grond van hun aanleg verwacht mag worden. Onderpresteren is daarmee 
een van de meest frustrerende problemen van hoogbegaafde kinderen. Niet alleen 
voor het kind, maar ook voor ouders en leerkrachten is onderpresteren een lastig en 
moeilijk te hanteren fenomeen. 
De oplossing van onderpresteren is niet zomaar voor handen. Wel zijn we ervan 
overtuigd dat het ontwikkelen van een goede leerhouding begint bij het kind zelf.  
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In gesprekken met de leerling gaan we op zoek naar wat de leerling wil bereiken en 
wat hij of zij daarvoor kan doen. Daarbij maken we gebruik van het eigen 
oplossingsvermogen en de eigen kracht van de leerling. 
 
 
5.5.  Plusklas 
 
In maart 2012 zijn we gestart met een plusklas op onze school, waardoor 
ontwikkelingsgelijken met elkaar in contact kunnen komen. De doelen, criteria en 
toelatingsprocedures zijn na te lezen in het beleidsplan plusklas groep 3 t/m 8 
(bijlage 8).  
In de kleutergroepen worden regelmatig opdrachten aangeboden, die het creatieve 
denkvermogen van de leerlingen stimuleren, en worden incidenteel peergroepen 
gevormd.  
 
 
 
6. OUDERKLANKBORDGROEP 

 
Naast het lesaanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er bij ons op 
school een “ouderklankbordgroep”, van ouders van een meer- en hoogbegaafde 
kind. Deze groep komt twee keer per jaar bijeen. Op deze bijeenkomsten kunnen 
ouders hun ervaringen en kennis delen en vragen stellen aan het leerteam. 
Daarnaast kunnen ouders en school elkaar informeren en ondersteunen. 

 
 
 
7. EEN EXTERN DESKUNDIGE 
 
Op onze school gaan we de hulp inroepen van een extern deskundige, wanneer er 
sprake is van: 

 meer- en hoogbegaafde leerlingen met een leerstoornis 

 meer- en hoogbegaafde leerlingen met gedragsproblemen 

 een duidelijk verschil van inzicht tussen ouders en school 

 het vastlopen van leerlingen waarbij onze aanpak niet werkt  
 
De werkwijze van het inschakelen verloopt volgens onze zorgprocedure. De IB-er 
speelt daarbij een belangrijke rol.  
 
 
 
8. BORGING VAN KWALITEIT 
 
Het bewaken van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel in de zorg voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. Deze taak ligt bij het leerteam in samenwerking met de IB-
er en de directie. Aan het begin van het schooljaar stelt het leerteam een jaarplan op 
waarin alle zaken, zowel de steeds terugkomende items (bijvoorbeeld de selectie van 
de plusklas) als nieuwe ontwikkelingen (aanschaf van een kwaliteitsmeter) omtrent 
ons beleid voor meer- en hoogbegaafdheid, voor één schooljaar omschreven staan. 
Dit jaarplan wordt aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. 
Leden van het leerteam voeren periodieke gesprekken met de leerkrachten over de 



 12 

begeleiding van hun meer- en hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die SiDi PO 
gesignaleerd zijn, worden dus gedurende hun hele schooltijd gevolgd. Aan de hand 
van het ‘formulier voor meer- en hoogbegaafde leerlingen’ (zie bijlage 4 en 5) worden 
het aanbod, de manier van begeleiden, eventuele belemmeringen en aanpassingen 
besproken. Dit formulier wordt digitaal in de map HB en in het dossier van de leerling 
opgeslagen. 
Daarnaast komt het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid regelmatig op de agenda 
van de bouw- en teamvergaderingen. 
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9. BIJLAGEN 
 
 
Bijlage 1:  Routeplan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een  

ontwikkelingsvoorsprong 
 

Bijlage 2:  Afspraken levelwerk 
 
Bijlage 3:  Afspraken verrijkingsopdrachten kleuters 
 
Bijlage 4:  Formulier meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 
Bijlage 5:  Formulier voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
 
Bijlage 6:  Intakeformulier nieuwe leerlingen 
 
Bijlage 7:  Actief leerwijzer 
 
Bijlage 8:  Beleidsplan plusklas 
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Bijlage 1: Routeplan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

   Leerkracht en/of ouders hebben het vermoeden 
dat de leerling een ontwikkelingsvoorsprong 

heeft of meer- of hoogbegaafd is 

SIDI PO invullen/gesprek met ouders 

   

           

    Stap 1 

Leerkracht neemt 
contact op met het 
leerteam. Leerteam 

adviseert de 
vervolgstappen en 

houdt contact. 

    

          

    Stap 2 

Leerkracht verzamelt 
alle gegevens 

    

          

    Stap 3 

Gesprek leerkracht, 
ouders en ev. leerling 

(registratie in het 
leerlingendossier in 

Esis) 

    

          

  Stap 4a 
Leerkracht vult 
leerkrachtdiagnoselijst 
van SiDi PO in 

 Stap 4b 
 (vanaf groep 4) 

Ouders vullen 
oudervragenlijst 
van SiDi PO in  

 Stap 4c 

(vanaf groep 4) 

Leerling vult 
leerlingenvragenlijst 

van SiDi PO in  

 

          

    Stap 4d 

Leerkracht verwerkt 
de lijsten en stelt de 
beginsituatie vast 

    

            

  Zowel ouders als school zijn van 
mening dat leerling waarschijnlijk 

een ontwikkelingsvoorsprong 
heeft, dan wel meer- of 

hoogbegaafd is 

 Zowel ouders als school zijn van 
mening dat leerling over de hele 

linie geen 
ontwikkelingsvoorsprong heeft, 
en niet meer- of hoogbegaafd is 

 

           

 

 

 

 

Leerkracht vult het formulier voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen/ 

kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong in 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Leerling is intelligent 
en/of een harde 

werker 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

             

Compacten  Verbreden 
volgens 
leerlijn 5 

 Evt. 
plusklas 

 Evt. 
versnellen 

 Compacten  Verrijken 
volgens 
leerlijn 4 
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Bijlage 2: Afspraken levelwerk 

 

Thema: Levelwerk  
Beoogd doel Kinderen worden uitgedaagd door de inzet van levelwerk. 

Resultaat Kinderen leren moeite te doen voor een opdracht, leren falen, leren omgaan met 
frustratie en leren reflecteren/evalueren 

Wie maakt levelwerk? Leerlingen die … 

 SiDi PO gescreend zijn 

 in leerlijn 5 (groepsplan) ingedeeld zijn 

Inzet levelwerk  Volledig (taal, rekenen, allerlei) → taken sterk gecompact 
Blokschema aanhouden 
Alleen taal → taaltaken en ev. spellingtaken gecompact 
Alleen rekenen → rekentaken gecompact, vooraf toetsen 

Opdrachten worden in een aparte map aangeboden met het 
blok- /evaluatieschema voorin  

Notatie op de taakbrief  Groep 3/4: per vak de levelwerktaak benoemd (ook allerlei) 

Groep 5/6: overgang van concreet benoemen naar open regel  
 waarin leerling zelf taak benoemd  

Groep 7/8 : op de taakbrief staat ‘levelwerk’  
 leerling houdt het blokschema aan 
 leerkracht beoordeelt 2x in de week de map 

Introductie van een nieuw 
blok 

Groep 3/4: samen bekijken/bespreken 

Groep 5/6: bespreken waar nodig; mogelijk in groepjes  

Groep 7/8: leerling vraagt om instructie 

Nakijken Groep 3: leerkracht 
Groep 4: leerling en leerkracht (2 x in de week) 

Groep 5: leerling en leerkracht (2 x in de week) 
Groep 6: leerling en leerkracht (2 x in de week) 

Groep 7: leerling en leerkracht (2 x in de week) 
Groep 8: leerling en leerkracht (2 x in de week) 

Feedback Groep 3 t/m 8: feedback geven tijdens de opdrachten indien nodig en 
naar aanleiding van het nagekeken werk. Dit zijn de leermomenten 
van de leerlingen (zie ‘resultaat’). 

Evaluatie per blok 
  

Aan het einde van ieder blok evaluatieformulier invullen en 
bespreken op een vastgelegd tijdsstip (notatie op de taakbrief of op 
het bord).  

Groep 3/4: evaluatieformulier samen invullen en bespreken 

Groep 5/6: evaluatieformulier door leerling laten invullen en  
 bespreken, leerkracht vult zijn gedeelte in 

Groep 7/8: evaluatieformulier door leerling laten invullen en  
bespreken, leerkracht vult zijn gedeelte in 

Rapportage Aan de hand van de evaluatieformulieren wordt in het algemene 
gedeelte van het rapport een stukje opgenomen over het werken met 
levelwerk (de inzet/werkhouding, vaardigheden, aandachtspunten, 
vorderingen, doelen etc.)  

Compacten Rekenen: eerst nieuwe leerstrategieën aanbieden met wat  
oefenstof en dan pas toetsen, zodat de  
juiste strategie toegepast wordt. Daarnaast de automatisering in de 
gaten houden en trainen als dit nodig is 

Taal: grammaticalessen meedoen, indien nodig  
woordenschatlessen meedoen 

Spelling: geen eenvoudige invuloefeningen aanbieden,  
maar betekenisvolle opdrachten 
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Bijlage 3: Afspraken verrijkingsopdrachten kleuters 

 

Thema: verrijkingsopdrachten voor kleuters 

Beoogd doel Kinderen worden uitgedaagd door de inzet van verrijkingsopdrachten 

Resultaat Kinderen leren moeite te doen voor een opdracht, leren falen, leren 
omgaan met frustratie en leren reflecteren/evalueren 

Wie maakt verrijkingsopdrachten? Leerlingen die … 

 SiDi PO gescreend zijn 

 op één onderdeel opvallen bijv.: taal, rekenen, denken 

Inzet 
verrijkingsopdrachten  

Op alle ontwikkelingsgebieden 

Opdracht worden in een aparte ‘eigen map’ aangeboden, 
staan op de taakbrief of worden incidenteel (binnen een 
opdracht) aangeboden 

Notatie op het taakbord 
en de taakbrief  

Als het kind een opdracht voltooid heeft, wordt de 
bijbehorende picto op de taakbrief ingekleurd.  

 

Introductie  Samen bekijken/bespreken 

 

Reflecteren Leerkracht samen met het kind eventueel met behulp van 
de ‘nakijkbril’. 

 

Feedback Feedback tijdens de opdrachten en wanneer de opdracht 
voltooid is. Dit zijn de leermomenten van de leerlingen  

 

Registratie  Voor in de map zit een formulier waarop de opdrachten 
staan die voltooid zijn, zodat de leerkracht van de 
volgende groep kan zien waar het kind reeds mee 
gewerkt heeft 

 

Rapportage Wordt verwerkt in het algemene deel 
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Bijlage 4: Formulier meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 

Naam: 
Groep: 
Datum: 
 

 
 Taal 
 
 

 Rekenen 
 
 

 Begrijpend lezen  
 
 

 Actief leren 
 
 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

 
 

Voortgang/bijzonderheden: 
 

 

Datum: 
 

 

Welke belemmeringen kom ik daarbij tegen qua: 

 Inhoud  
 
 

 Organisatie 
 
 

 Begeleiding 
 
 

 
Welke belemmeringen komt het kind tegen qua: 

 Inhoud 
 
 

 Organisatie 
 
 

 Begeleiding 
 
 

 

Eventuele andere punten: 
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Bijlage 5: Formulier voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

 
 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
 

 

Naam: 
Groep: 
Datum: 
 

 

 Taalontwikkeling 
 
 
 
 

 Rekenontwikkeling 
 
 
 
 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

 

 

 
 

Voortgang/bijzonderheden: 
 

 

Datum: 
 
 
 

 

Belemmeringen: ja/nee 
Indien ja. Welke belemmeringen  

 Inhoud  
 
 

 Organisatie 
 
 

 Begeleiding 
 
 

 

Eventuele andere punten: 
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Bijlage 6: Gespreksformulier kennismakingsbezoek kleuters 

 

FORMULIER T.B.V. KENNISMAKINGSGESPREK NIEUWE LEERLING 
 
Uw kind komt ‘straks’ bij ons op school, waar we doelbewust de ontwikkeling van uw kind 
observeren en uw kind zullen stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Als ouder bent u 
voor ons een belangrijke informatiebron als het gaat over hoe uw kind zich tot nu toe 
ontwikkeld heeft. Daarom willen we samen met u onderstaande vragen behandelen. U geeft 
ons hiermee een eerste inschatting van hoe uw kind is. 
 

Naam leerling: 

Geboortedatum: 

Datum gesprek: 

Aanwezig bij het gesprek: 

 
1. Globale indruk 
Omcirkel het woord dat van toepassing is op uw kind: 

 
Mijn kind is: 

spontaan 
driftig 
gespannen 
passief 
afwachtend 

zelfverzekerd 
somber 
overactief 
rustig 
gevoelig 

aandachtvragend 
teruggetrokken 
jaloers 
vrolijk 

opgewekt 
verlegen 
angstig 
gehoorzaam 
 

Opmerkingen: 
 

 

 

2. Welbevinden  
 Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: 
 - Ja (J), de uitspraak gaat meestal op voor mijn kind 
 - Soms (S), de uitspraak is soms van toepassing 
 - Nee (N), de uitspraak past niet bij uw kind. 
 Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 
Mijn kind: 

 
- heeft plezier 
- is fit en gezond 
- neemt initiatief 
- vindt het fijn om met 
andere kinderen te spelen 
- heeft vaak ruzie 
 

J S N  
- helpt vaak andere kinderen 
- komt voor zichzelf op 
- vraagt hulp als het nodig is 
- vertelt spontaan over 
gebeurtenissen en 
activiteiten 

J S N 

Opmerkingen: 
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3. Bezigheden die uw kind onderneemt. 
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten? Vaak (V), wel eens (W) of nooit 
(N). Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

 
Mijn kind is veel bezig met: 

 
- rennen en fietsen 
- televisie kijken 
- bouwen met knex, blokken  
 of lego 
- puzzelen, denkspelletjes 
- computer-/tabletspelletjes 
- knippen, plakken, kleuren 
- fantasiespel, rollenspel 

V W N  
- gezelschapsspelletjes 
- liedjes zingen, naar muziek  
luisteren 
- bekijken van een 
prentenboek 
- luisteren naar een verhaal 
- zelf ‘lezen’ 
 
 

V W N 

Opmerkingen: 
 
 
 

 
4. Ontwikkeling. 
Geef in onderstaande overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet. Ook hier 
weer drie antwoordmogelijkheden: ja (J), soms (S) en nee (N). 
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 

Mijn kind: 

 
- spreekt in hele zinnen 
- spreekt duidelijk 
- kent de betekenis van veel  
woorden 
- heeft interesse in letters 
en lezen 
- heeft interesse in  
hoeveelheden en getallen 
 

J S N  
- heeft een goed geheugen 
- is ondernemend 
- is nieuwsgierig 
- stelt veel vragen 
- bedenkt ‘creatieve’  
 oplossingen 

J S N 

Opmerkingen: 
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5. Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn. 
Geef in de onderstaande overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind ziet. Ook hier 
weer drie antwoordmogelijkheden: ja, soms en nee 
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

 
Mijn kind: 

 
- kan intensief met iets 
bezig zijn 
- werkt of speelt  
geconcentreerd 
- is snel ontmoedigd als iets  
niet lukt 
 

J S N  
- verveelt zich gauw 
- maakt af waar hij/zij mee  
 begon 

J S N 

Opmerkingen: 
 
 

 
6. Heeft uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht? 
Zo ja, hoe is dat verlopen? 

 
 

 
7. Zijn er bijzonderheden die voor ons van belang zijn? 
Denk bv. aan vroeg geboorte problemen bij bevalling, medicijngebruik, 
gehoorproblemen, allergieën enz.. 

 
 

 
8. Komt dyslexie voor in de familie ? 
 Heeft uw kind al een voorkeurshand? Zo ja, welke hand. 

 
 

 
9. Zindelijkheid  
Is uw kind zindelijk? Overdag, maar ook ’s nacht. Gaat uw kind zelfstandig of moet het 
gestuurd worden? 

 
 

 
10. Zelfredzaamheid 
Kleed uw kind zichzelf aan, eet uw kind zelfstandig. 

 

 
11. Heeft uw kind specifieke interesses? 
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Bijlage 7: Actief leerwijzer 

 
 

 
 
 

Week
  

Wat ga ik doen:  Wanneer doe 
ik dat    

Kan ik dit alleen of 
heb ik hulp nodig? 

 
1 
 
 

   

 
2 
 
 

   

 
3 
 
 

   

 
4 
 

   

Naam:          Groep: 

Wat wil ik leren: (Hier vul je de vragen in die je wilt onderzoeken) 

 

 

Wat wil ik maken: 

 

 

Hoe pak ik het aan: (Wat heb je nodig? Wie gaat je helpen? Welke informatiebronnen kun je gebruiken? Enz.) 
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Bijlage 7: Actief leerwijzer 

 
 
Evaluatie: 

 
 
Vul het volgende schema in wanneer je klaar bent met je werkstuk: 
 
Ik heb veel informatie opgezocht      ja / nee / een beetje 
 

Ik heb de informatie goed gelezen      ja / nee / een beetje 
 

Ik heb verschillende materialen gebruikt     ja / nee / een beetje 
 

Ik heb goed nagedacht over de vragen die ik heb opgeschreven  ja / nee / een beetje 
 

Ik heb informatie gevonden die ik goed kun gebruiken   ja / nee / een beetje 
 

Ik heb veel van dit onderwerp geleerd     ja / nee / een beetje 
 

Ik ben trots op mijn werkstuk       ja / nee / een beetje 
 
 

Mijn mening over het werk: 
 
Over de inhoud van mijn werkstuk heb ik geleerd, dat … 

 

 

 

 
Over de manier van werken heb ik geleerd, dat … 

 

 

 

 
Ik ben tevreden over … 

 

 

 

 
Mijn werkpunt voor de volgende keer is … 
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Bijlage 8: Beleidsplan plusklas 
 

Beleidsplan plusklas  groep 3 t/m 8  

Bij ons op daltonschool St. Jozef noemen we de plusklas ‘Denktank’  
 

1. Doelstelling 

 
Het doel van de ‘denktank’ is: 
- De omgang met gelijkgestemden  
- Het welbevinden van de leerling bevorderen 
- Behoud van interesse in school en leeractiviteiten 
- Leren leren; gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren) en vaardigheden 
- Leerling bewust maken van een vaste en een groei mindset 
- Verbeteren van sociale vaardigheden 
- Rekening houden met de belangstelling van het kind 

  
2. Criteria 

 
De ‘denktank’ is bestemd voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Om in aanmerking 
te komen voor de ‘denktank’ moet aan een aantal criteria worden voldaan: 
 • SiDi PO gesignaleerd  
 • De leerling beschikt over een hoge intelligentie (Cito score)  
 • Er mag geen sprake zijn van een te grote “naastliggende” problematiek 

 
3.  Selectieprocedure 

 
1. Ieder schooljaar vult de leerkracht van groep 3 t/m 7 de signaleringslijst van SiDi PO 

voor de voorjaarsvakantie in. 
 

2. Het leerteam meer- en hoogbegaafdheid bespreekt de signaleringslijsten en bepaalt 
samen met de leerkracht bij welke leerling de SiDi PO procedure moet worden 
opgestart. De leerkracht volgt de stappen van de algemene diagnose 
(oudervragenlijst, oudergesprek, leerkrachtdiagnoselijst, leerlingvragenlijst). 
Wanneer bij een leerling sprake is van een belemmering om tot optimaal leren te 
komen, kan de leerkracht kiezen voor de verdiepende diagnose. 
 

3. De hoogbegaafdheidscoördinator stelt een overzicht (bijlage 1) van de volgende 
gegevens van alle SiDi PO gesignaleerde leerlingen samen: 

 
- Cito scores begrijpend lezen en rekenen wiskunde 
- De scores van de recente signaleringslijst; datum van een eerdere signalering  
- Aandachtspunten van de leerling 
- V-IQ, P-IQ, T-IQ en verwerkingssnelheid (indien van toepassing) 
 

4. Bovenstaande gegevens worden in mei aan de toelatingscommissie voorgelegd. De 
toelatingscommissie bestaat uit het leerteam hoogbegaafdheid en de IBer. 
 

5. De toelatingscommissie besluit over toelating en plaatsing. Zij bepalen aan de hand 
van de geselecteerde leerlingen en hun ontwikkelbehoefte de indeling van de 
‘denktank’. 
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6. De toelatingscommissie informeert de geselecteerde leerlingen en hun ouders per 
brief over de start en de data van de ‘denktank’ van het komende schooljaar. 

 
 

4.  Aanbod  
 
De ‘denktank’ vindt per groep om de week plaats. Op de andere dagen werken de 
leerlingen aan een aangepast programma (levelwerk of eigen opdracht) in de eigen 
groep. 
 

 

 
 
 
 

Activiteit Doelstelling Materiaal 

   
Leren leren Inhoud van teksten leren 

 Mindmappen 

 Studiekaarten 

 Samenvatting,markeren, 
inhoudsvragen 

Leerstrategieën 

 Overhoor jezelf 
Planmatig werken 
• stappenplan 
• executieve functies 

 Minka Dumont 

 Taxonomie van Bloom 
 

 www.lereniseenmakkie.nl  
 

 Beter-onthouden-trucs 
• Actief leren – model 
• School aan zet, ‘Wief’, 

werken met eigen doel 

Leren denken  

 

 Analytisch denken 

 Creatief denken 

 Praktisch denken 

 Kritisch denken 

 Onderzoekend leren 

 Filosoferen met kinderen 

 Vooruitwerklab (Sternberg) 

 Denksleutels 

 Projecten M. Dumont 

 Burgerschapsspel, discussie 

 Eigen leervraag stellen 

 Filosofie voor kids 

Leren leven 

 

 Inzicht in jezelf 

 Zelfsturing  
 

 Mindset (Fixie, Growie) 

 Sociaal emotionele 
vaardigheden trainen 

 Omdenken  

 De kracht in jezelf, 
Kinderkwaliteitenspel, 
werken met een eigen doel 

 www.platformmindset.nl    

 Kanjertraining  
 

 Helpende gedachten 

Project 
werken 

 Samenwerken 

 Leren presenteren 

 Top down werken 

 Executieve functies 

 Eigen inbreng, reflectie 

 Eigen stappenplan 

 Acadin 

 Metafoor ‘Boot’ (wief) 

Gastdocent  Natuurkunde 

 Scheikunde 

 Kennis maken met 
beroepen 

 Vreemde taal 

 Ouders, grootouders, 
studenten, vwo leerling 

http://www.lereniseenmakkie.nl/
http://www.platformmindset.nl/
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5. Contact met de ouders 
 
1. Ouderavond van de klankbordgroep 

   Twee keer in het schooljaar worden de ouders van alle SiDi PO geselecteerde  
    leerlingen uitgenodigd voor een ouderavond. Mogelijke onderwerpen zijn: 
     • Het beleid omtrent (hoog)begaafdheid op school 
     • Organisatorische informatie 
     • Specifieke vragen omtrent (hoog)begaafdheid 
     • De doelen en de inhoud van de ‘denktank’  
     • Informeren naar mogelijke ouderexpertise, die in de ‘denktank’ ingezet zou  
        kunnen worden 
     • Omgang met ‘gelijkgestemde ouders’; uitwisselen van ervaring en herkenning 

 
2. Rapportage in februari en juni voor de leerlingen van de ‘denktank’ 

 
3. 15 minuten gesprekken in juni met ouders en leerlingen van de ‘denktank’ 
 

 

6. Rol van de ‘denktank’ begeleider 

 
De ‘denktank’ begeleider moet bekend zijn met de theorie over hoogbegaafdheid, 
met het deelzorgplan (hoog)begaafdheid van de Daltonschool Sint Jozef en weten hoe 
je op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen in kunt spelen. 
Met deze achtergrond is het belangrijk dat de begeleider een coachende rol inneemt 
(open vragen stellen/oplossingsgericht werken), weet hoe hij/zij leerlingen leert 
leren en dat de feedback op inspanning en strategiegebruik gericht moet zijn en niet 
op de intelligentie of op de persoon.  

 

7. Verslaglegging 

 
     • Logboek 
     • Rapportages  (gaan naar de leerkracht en ouders) 
     • 15 minuten gesprek met de ouders en leerling 

       

8. Tijdpad  
 
De selectieprocedure voor de plusklas vindt plaats in de maanden maart t/m mei.  

 Wanneer: Wat: Wie: 

Voorjaarsvakantie SiDi PO signaleringslijst invullen Groepsleerkracht 

Maart Selectieprocedure SiDi PO bepalen Leerteam HB 

Maart / april Stappen van de selectieprocedure 
volgen 

Groepsleerkracht, 
ouders 

April / mei Gegevens van alle SiDi PO 
gesignaleerde leerlingen verzamelen 

HB coördinator 

Mei Selectieprocedure en verdeling 
‘denktank’ 

Toelatingscommissie 

Mei  Uitslag selectieprocedure 
bekendmaken binnen de school 

HB coördinator 

Juni  Brief voor ouders en leerling 
versturen 

HB coördinator 
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De tweede week na de 
zomervakantie 

Start ‘denktank’ Leerkracht ‘denktank’ 

November Ouderavond HB klankbordgroep Klankbordgroep, 
Leerteam HB 

Februari Rapport ‘denktank’ Leerkracht ‘denktank’ 

Maart Ouderavond HB klankbordgroep Klankbordgroep, 
Leerteam HB 

Juni / juli Rapport ‘denktank’ 
15 minuten gesprekken met 
leerlingen en ouders 

Leerkracht ‘denktank’ 
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Bijlage 1 
 

Toelatingscommissie      mei …                                    
Overzicht kinderen 

 

 

 Cito scores  
VS I+ (dik gedrukt) 

SiDi PO IQ onderzoek Aandachtspunt Toelating 

 WS RW  V-IQ P-IQ T-IQ   

Groep 3  (≥ 154)       
         
         

Groep 4  
M4  

(≥168) (≥ 199)       

         
         

Groep 5  
M5 

(≥188) (≥235)       

         
         

Groep 6  
M6 

(≥214) (≥260)       

         
         

Groep 7  
M7 

(≥63) (≥115)       

         
         

 

 
 


