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Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

              8800 Oekene 

Visietekst kangoeroewerking 

Motivatie 

 Het zorgbeleid van onze school steekt veel energie in kinderen met leerproblemen of 

leerstoornissen (sticordi,…). Terecht. Dat paardjes die méér haver nodig hebben daardoor op 

hun honger blijven zitten, vinden we onterecht. 

 De PISA-resultaten van 2013 geven aan dat Vlaanderen (voor wiskunde) nog steeds tot de 

wereldtop behoort maar dat we er toch (weliswaar minder sterk dan de buurlanden) op achteruit 

gaan. Hebben we de laatste decennia te veel op de middenmoot gemikt? Worden de sterke 

leerlingen te weinig uitgedaagd?  

 Statistisch gezien is 2,5 % van de bevolking 

hoogbegaafd (1 kind op de twee klassen dus). 

Wij richten ons niet op deze groep alleen, wel op 

de meerbegaafden. Die kinderen hebben een 

grote(re) potentie, zijn (zeer) getalenteerd, 

opmerkzaam (en gevoelig voor signalen). De 

valkuil is dan al snel dat hun potentie niet 

ontwikkeld wordt. Frustratie, verloren talent, 

verlaagd welzijn, gezondheids- of 

gedragsproblemen kunnen daarvan het gevolg 

zijn.  

 Door een gebrek aan uitdaging kunnen die kinderen ook onderpresteren. Gezien ze een hekel 

hebben aan automatiseren, maken ze onnodige fouten en verliezen ze concentratie. 

 Voor die kinderen willen we geen koekjestrommelaanbod, wel een afgewogen en structureel 

aanbod met ontwikkelingsgelijken, waarbij ze leren doorzetten én deel blijven uitmaken van 

huin eigen klasgroep. 

Voor wie? 

In deze ‘kangoeroeklas’ (lees: kangoeroewerking) wordt een aanbod gedaan aan leerlingen voor wie 

meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, 

redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met 

ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. 

De kangoeroeklas is dus bedoeld voor  

 ‘paardjes die meer haver nodig hebben’.  Dat zijn er hoogstens drie per klas, maar het is best 

mogelijk dat er niemand is.   

 De kinderen moeten gemotiveerd zijn 

 De kinderen moeten doorzettingsvermogen hebben, de wil om te leren.  

 In De Ark start de kangoeroeklas vanaf het tweede leerjaar.  
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 De titularis bepaalt welk(e) kind(eren) er in aanmerking komt. Dit wordt per trimester, per 

module herbekeken. In de loop van het trimester komen er geen leerlingen meer bij. 

Doel 

 In de kangoeroeklas krijgen deze leerlingen een uitdaging, zodat ze ook eens op de toppen van 

hun tenen moeten staan.  De kangoeroeklas appelleert op creatief denkvermogen, 

ongebruikelijke oplossingsmethodes en gedachteconstructies. 

 Aanleren van metacognitieve vaardigheden 

 Zicht op de eigen (on)mogelijkheden 

Aanbod 

 De kinderen krijgen uitdagingen om het probleemoplossend vermogen te verbeteren. Daarbij 

moeten ze zelfstandig aan de slag, o.m. door zelf stappenplannen te volgen. 

 Elke leerling leert en evolueert er op zijn eigen niveau. De activiteiten zijn concentrisch 

opgebouwd (eenvoudig starten, telkens een element erbij of verdiepend)  

 Het aanbod varieert in de tijd, maar we opteren voor een modulaire werking. Bijvoorbeeld: 

o 2013-2014 – 1° trimester: schaken (zie bijlage 1) 

o 2013-2014 – 2° trimester: manillen 

o 2013-2014 – 3° trimester: techniek/technologie 

o Andere modules: 

 Programmeren met logo 

 Spaans leren 

 filosoferen 

Organisatie 

 De leerlingen komen één halve voormiddag per week bij elkaar en krijgen een speciaal 

programma aangeboden. Daardoor missen ze een of twee lesuren in de klas. 

 Deze kangoeroes krijgen ook een extra-huiswerk, naast het klassikale huiswerk. Dat moeten ze 

er bij nemen. Voor wat, hoort wat. 

De taak van de leerkracht: 

 De leerkracht die de activiteiten leidt, speelt een centrale rol maar stelt zichzelf niet centraal; 

hij/zij is dienstbaar aan de groep 

 Hij zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien, maakt kinderen sterker, geeft 

hen vertrouwen en vergroot hun zelfvertrouwen.  

 Hij kan goed luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en zorgt voor 

informatiedoorstroming naar de klastitularis. 

 Als leraar is hij slechts één van de vele leerbronnen waarmee kinderen te maken krijgen, als 

mentor bewaakt hij het proces van ontwikkeling van elk kind.  

 Is aldus meer stimulator en begeleider van leerprocessen dan overdrager van kennis.  

Uitbouw (investeringen): 

 Voor de kangoeroewerking is er voldoende uitdagend lesmateriaal nodig, in de eerste fase op 

cognitief gebied (later mogelijks ook voor de socio-emotionele ontwikkeling) 

 Ook voor de leerkrachten is een goed onderbouwde orthotheek  een groeikans 
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En de gewone dagen, in klas…? 

 Deze leerlingen hebben sowieso minder oefen- en herhalingsstof nodig. Door de differentiatie 

die de leerkracht in de klas uitbouwt, hebben deze leerlingen vanzelf al een korte instructie en 

een beperkte oefenperiode nodig (kleiner aantal oefeningen). 

 Zij hebben een voorkeur voor ‘onderdompelend leren’. Ons stapsgewijze onderwijs met diverse 

hapklare brokken leerstof is fnuikend voor hen. We stellen vaak vast dat zij stappen overslaan 

of zelfs topdown werken. Groeikans voor onze school is dat we kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong (b.v. kinderen die in het begin van L1 al kunnen lezen) contractwerk 

aanbieden. Terwijl de zorgcoördinator een uur de klas overneemt, kan de titularis het werk met 

de betrokken leerling bespreken en voorbereiden. 

 In de lagere klassen zijn er smartgames, uitdagende spelmaterialen, computerprogramma’s… 

ter beschikking die het aanbod voor die kinderen ook in de klas verruimen;  

 Onze ICT-coördinator, meester Patrick, werkte een website uit met verrijkingsmateriaal voor 

die kangoeroes: www.kangoeroeklas.nl 

 

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong 

in te vullen door Bieke/Wendy 

 

Mogelijkheden voor de toekomst: 

 Ouders samenbrengen – delen van ervaringen 
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Bijlage 1: Schaken in de kangoeroeklas 

 

We gebruiken "de stappenmethode" die clubs in het jeugdschaakcircuit hanteren. Naast de theorie is er 

veel plaats voor denkoefeningen en natuurlijk het spelen tegen elkaar. Hiervoor gebruiken we 

paringstabellen zodat de partijen uitdagend blijven. We voorzien ook een zgn. simultaan waarbij de 

groep speelt tegen een ervaren schaker.   

 

De bedoeling is dat deze leerlingen het schaken ook in de eigen klas introduceren zodat dit een plaats 

krijgt in het hoeken- of contractwerk, want iedereen kan leren schaken. 

 

Waarom we voor ‘schaken’ kiezen als uitbreiding leest u hieronder : 

* Via het schaken leert men om een "HYPOTHETISCHE COMBINATOIRE" (om maar even een 

moeilijke wetenschappelijke term te gebruiken) op te stellen: alle mogelijkheden / antwoorden op een 

bepaalde situatie worden één voor één onderzocht en afgewogen ten opzichte van nieuwe 

mogelijkheden / antwoorden, met oog voor hun onderlinge combinaties en gevolgen. 

* Een gezond competitiebesef binnen duidelijke regels die zelden tot discussies leiden. 

* Geheel of gedeeltelijk in een wedstrijd kunnen verliezen en daarna op eigen krachten terugslaan. 

M.a.w. leren verlies accepteren en er daarna terug opnieuw voor gaan of door het remediëren van 

fouten diverse soorten verdedigingsstrategieën aanleren. Niet  opgeven dus. 

* Snel denken/handelen en breed analyseren. 

* Aanvaarden van berekende risico's. 

* Leren dat ook door theoretische studie vooruitgang te boeken is. 

* Schaken daagt leerlingen uit, past binnen de eindtermen. 

* Door te schaken leer je vooruit denken. 

* Het doel is om kinderen via het schaken oplossingsgericht problemen te leren aanpakken met een 

respectvolle attitude. 

* Je traint je concentratievermogen, je strategisch denken, je leert plannen en scherpt de 

ondernemerszin. De kracht van schaken voor die vaardigheden is dat je er alleen voor staat: niemand 

staat naast je om te zeggen of je plan goed is. Je bent enkel op je eigen kunnen aangewezen: geen 

dobbelstenen, geen 'pech gehad', geen ongeluksfeeën die je de schuld kan geven. Je moet zelf beslissen 

en de juiste knopen op een doortastende wijze doorhakken.  

* Tot slot heeft schaken veel weg van het echte leven: het is geen quiz met vooraf bepaalde goede 

antwoorden en dat is het leven evenmin. 

 


