
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Doorontwikkeling hoogbegaafdenonderwijs PlatOO 
 

Binnen PlatOO is de Excellentie Brigade opgezet om voor cognitief begaafde leerlingen passend 

onderwijs te verzorgen. We zijn trots op de stappen die we de afgelopen jaren gezet hebben. 

De komende jaren gaan we dit verder doorontwikkelen zodat we nog meer kunnen gaan 

betekenen voor een grotere groep kinderen.  

Bij PlatOO is ervoor gekozen om vanaf 2012 volledig geïntegreerd excellentie-onderwijs te 

verzorgen. Dat is ingericht volgens het principe dat er voor kinderen een passend 

onderwijsaanbod in de thuisklas op hun eigen school is. Daarnaast kan er eventueel 1 dagdeel 

deelgenomen worden aan onderwijs in een peergroep (PlatOOklas). In een peergroep 

ontmoeten leerlingen gelijkgestemden en krijgen zij les van een gespecialiseerde leraar. 

 

De Excellentie Brigade is ingezet om invulling te geven aan het excellentie arrangement 

voor (hoog)begaafde leerlingen, het ontwikkelen van expertise en het begeleiden van de 

organisatieontwikkeling rondom het (hoog)begaafdenonderwijs in de scholen.  

 

In schooljaar 2019/2020 is een brede evaluatie uitgevoerd. Om het onderwijs aan 

(hoog)begaafde leerlingen nog passender te maken ligt de focus van de Brigade de komende 

jaren op zowel de doorontwikkeling op de thuisscholen als de PlatOOklassen. 

In nauwe samenwerking met de school heeft de Brigade een plan van aanpak gemaakt wat 

tegemoet komt aan de visie, werkwijze, ontwikkeling en behoefte van de school. Een plan op 

maat dus.  

De Brigade zal expertise delen en inzetten: 

 

Op de thuisscholen 

- het team en leerkrachten ondersteunen en coachen,  

- didactische impulsen geven,  

- scholing verzorgen,  

- peergroeponderwijs (op de eigen school) mee vorm geven en ondersteunen 

 

In de PlatOOklassen 

Op verschillende locaties blijven we bovenschoolse PlatOOklassen organiseren. Gekeken zal 

worden hoe we dat meer kunnen gaan doen op de eigen locatie of in clusters van scholen. Het 

streven is om steeds meer leerlingen te kunnen bedienen op de eigen school.  

 

In dit schooljaar en in schooljaar 2021-2022 werkt de school samen met de Brigade aan meer 

maatwerk voor deze groep leerlingen.  

 

 

 
 


