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Den Haag, 29 september 2016 

 

Betreft: start LINK groepen  

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 

Vandaag zijn wij begonnen met de bijeenkomsten voor de linkgroep 5/6/7/8. De bijeenkomsten 

zullen dit jaar wekelijks plaatsvinden op de donderdag. De deelnemende kinderen zijn verdeeld in 

drie linkgroepen. Bij het rooster is rekening gehouden met de gymtijden. 

Middels deze brief willen wij u de toelatingsprocedure toelichten.  

1.  Om deel te nemen aan de LINK groep, moet het kind aan een aantal criteria voldoen:  

• De leerling behaalt hoge scores op de Cito toetsen voor Begrijpend Lezen en 
Rekenen/Wiskunde (I). 

• De leerkracht heeft de leerling gesignaleerd middels observaties. 
• De leerling voldoet aan meerdere kenmerken van (hoog)begaafde kinderen (zie toelichting).  

 De leerling werkt al met een aangepast aanbod in de groep (compacten / verrijken). 
• Er mag geen sprake zijn van een te grote “naastliggende” problematiek. 
• De leerling is gemotiveerd om  deel te nemen aan de LINK groep. 

 

2. Traject van aanmelding 

• Aan de hand van de Cito-scores vindt er een voorselectie plaats door de linkcoördinator. 
Daarbij kijken we eerst naar de scores voor de toetsen Begrijpend Lezen en Rekenen. Bij 
kinderen die voor deze toetsen (bij de laatste afname) een I hebben behaald, wordt verder 
ingezoomd:  

o Is er een historie van hoge scores op deze toetsen?  
o Hoe zijn de scores op de andere Cito-toetsen?  

Deze voorselectie wordt voorgelegd aan de groepsleerkrachten, en tijdens de 
startbespreking aan het begin van het schooljaar besproken door de leerkracht en de IB-er. 

• Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg tussen de linkcoördinator, de groepsleerkracht en 
de IB-er, besloten welke van deze kinderen daadwerkelijk in de linkgroep komen. Een 
belangrijk criterium is of het kind de extra uitdaging van de linkgroep nodig heeft, of 
voldoende heeft aan de extra uitdaging die in de groep geboden kan worden.  

• Na elke periode van Cito-toetsen wordt dit proces herhaald. Het uitgangspunt is wel dat 
kinderen niet zomaar uit de linkgroep worden gehaald. Wanneer eenmalig een II wordt 
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behaald, is dit nog geen reden om de linkgroep te verlaten, maar wanneer de resultaten 
structureel II of nog lager zijn, dan komt de leerling niet meer in aanmerking voor de 
linkgroep. 

• Net als een IQ test, is ook deze manier van selecteren beperkt. Er zijn (hoog)begaafde 
kinderen die deze scores niet halen (bijv. omdat ze onderpresteren, of belemmerd worden in 
hun prestaties door persoonlijkheidskenmerken of omgevingsfactoren).  

• Daarom kunnen linkkandidaten ook worden aangedragen door de groepsleerkracht. Dit kan 
op basis van observaties die de leerkracht doet in de groep, maar ook op basis van 
gesprekken met ouders. Zo’n leerling kan na overleg met de IB-er en de linkcoördinator toch 
in aanmerking komen voor de linkgroep. 

• De toelatingscommissie (groepsleerkracht, IB-er en linkcoördinator) besluit over toelating 
en plaatsing. Een aanmelding is dan ook geen garantie voor plaatsing. Er is maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar!! 

 

Indien uw kind (opnieuw) geplaatst wordt in de LINK groep 5/6/7/8, ontvangt u een 

toestemmingsformulier. 

Kinderen die al eerder deelnamen aan de linkgroep, worden in principe weer geplaatst. Als dat niet 

het geval is, bent u hierover door de groepsleerkracht geïnformeerd.  

Mocht u van mening zijn dat ook uw kind zou moeten deelnemen aan de linkgroep, en heeft u geen 

toestemmingsformulier ontvangen, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de 

groepsleerkracht. Die zal het kind dan bespreken in de toelatingscommissie volgens bovengenoemde 

criteria. De beslissing van de toelatingscommissie is bindend.  

Ter informatie: hoe herken je (meer/hoog) begaafdheid? 

Geen kind is gelijk, ook meer/hoog begaafde kinderen niet. Toch is er wel een groot aantal 

kenmerken waaraan deze kinderen voldoen. Op de achterzijde ziet u een lijst met deze kenmerken.  

Herkent u uw kind in het merendeel van deze omschrijvingen, en  voldoet hij/zij aan de criteria zoals 

bovengenoemd? Dan is uw kind mogelijk een linkkandidaat. Overigens is het niet mogelijk op grond 

van deze lijst een diagnose te stellen, dat doen wij als school dan ook niet.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marieke Faber, linkcoördinator 
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Mijn kind… 

heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog voor details 

is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet veel over één of meer specifieke 

onderwerpen, vraagt door en wil het écht begrijpen 

is snel van begrip en denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd 

brengt wat hij/zij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband met 

nieuwe kennis / situaties 

ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen 

is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, waartoe hij/zij zich voelt aangesproken 

werkt enthousiast voor passies, is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken 

is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel energie, houdt zich veel bezig met verschillende 

(buitenschoolse) activiteiten 

is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, originele vragen of oplossingen en legt brede 

verbanden, die niet direct voor de hand liggen 

maakt grote denksprongen, ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden om 

dingen te combineren, draagt meerdere oplossingen aan 

staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval van 

tegenstrijdigheden 

is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen, ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen 

heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, denkt graag door, neemt dingen (bewust) 

letterlijk 

houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot moeilijke opdrachten, is bereid risico's te 

nemen 

streeft naar perfectie, staat kritisch ten opzichte van zichzelf 

heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen zelf ontdekken of bepalen 

 

 

 

 

  


