
 

Verrijking & Prinsessengroepen op CBS Prinses Máxima  
 

Uitdaging in de klas 
Op CBS Prinses Máxima besteden we veel aandacht aan het bieden van extra uitdaging voor 
kinderen die dat nodig hebben. Een groot deel van die kinderen kan hier in de klas goed mee 
uit de voeten als de leerkracht hierop instructie geeft.  
 
De nieuwe taal-, spelling- en rekenmethoden zijn steeds meer adaptief, waardoor er meer 
uitdaging in zit en de materialen bij de kleuters zijn op verschillende niveaus inzetbaar. Maar 
ook in het ontdekkend leren en COBI zitten meer mogelijkheden om ieder kind uit te dagen 
om zijn/haar talenten te benutten en te ontwikkelen.  
 
Daarnaast is er veel extra verrijkend en verdiepend materiaal beschikbaar. Juf Leontine en 
juf Mariska kunnen, als specialisten begaafdheid, de leerkrachten ondersteunen in het 
uitzoeken van verbredende en/of verdiepende lesmaterialen om te gebruiken in de groep. 
Ook begeleiden zij de Ariane-, Alexia- en Amaliagroep. 
 

Ariane-, Alexia- en Amaliagroep 
Sommige kinderen hebben bij het werken aan uitdagende opdrachten meer begeleiding 
nodig, omdat ze bepaalde vaardigheden nog wat meer moeten ontwikkelen.  
 
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan: 

• Plannen 

• Organiseren 

• Doorzetten als het lastig wordt 

• Uitdaging aan durven gaan 

• Fouten durven maken 

• Omgaan met feedback 

• Samenwerken  

• Creatief denken (op een andere manier denken)   
 
Om deze kinderen goed te begeleiden en te coachen op het ontwikkelen van die 
vaardigheden vormen we kleinere Ariane-, Alexia- en Amaliagroepen, die soms per periode 
zullen wisselen van samenstelling. De inhoud van de lessen is passend bij de hulpvraag van 
de leerlingen en de leerkracht. Het kan hierbij gaan om verdieping van het verrijkende 
materiaal of extra creatieve denk projecten. Als uw kind gaat deelnemen aan deze groep, 
dan zal de leerkracht u hierover informeren. 
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