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Verrijken met materialen groepen: 
Bij de basisvakken is belangrijk om te weten wat 
een kind beheerst en dan een gecompacte leerlijn 
en verrijking uit de methode als standaard aan te 
bieden. De onderstaande materialen is ter invulling  
van de vrijgekomen tijd en dus behoort bij hun 
taken.  

 

 Materialen  

Rekenen  Rekenlogica 1 t/m 4,  
Sudoku, rekensudoku 
Rekendieren (schubi) ( groep (3+4) 
Plustaak rekenen (nieuw) (groep 3 t/m 8) 
Denken in getallen (Eduforce) (groep 3 t/m 8) 
Rekentijgers, panda’s (groep 3 t/m 8) 
Nieuwsrekenen (groep 3 t/m 8) 
Somplextra (Wiskunde projecten Onderwijsadvies) (groep 6 
t/m 8) 

Taal/lezen Letterpuzzelbladen map (Onderwijsadvies, groepen 1 t/m 3) 
Mini breinbrekers (voor beginnende lezers) 
Breinbrekers, niveau 1 t/m 4 en thema’s 
Plustaak taal (groep 3 t/m 8) 
Denken over taal (Eduforce) 
Taal (eigen) wijs ( Eduforce) 
Villa Alfabet met verdiepingsbladen(Maretak) 
Humpiedumpie lees-werkboekjes 
Taalspellen als scrabble, boggle etc… 
Denkwerk (omgaan met het milieu, superdenkwerk) 
Plustaak Wereld oriëntatie (groep 3 t/m 8) 

Engels aanbod  English riddles (leeskrakers in het Engels) groepsniveau 
180 days of reading (groep 1 t/m 5) 
Duolingo (oefenen) 
Paletti Engels 

Strategie en redeneerspellen 

Smartgames/think-fun 
/Nikitin 

Hide & seek Safari, etc 
Rush hour 
Nikitin materiaal 



“De Begaafden Wijzer” Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp:  debegaafdenwijzer@ziggo.nl  
KvK: 32142215 Bankrekening: NL76 INGB 0005 8344 63  

 

Coöperatieve spellen:* 

Samenwerken, sociaal-
emotioneel werken 

Sunny games/earth games: (niveau van groep 1 t/m 8) 
Winter, Zoo-memo, ogen van de jungle, mount-everest, 
Antarctica, Leo moet naar de kapper (999 games) 

Bouw- en constructie/ 
Techniek 

Lego techniek 
Kapla (met Tomtect) en nabouw bladen 
Gigo techniek met werkbladen  

ICT  Bee-bot/Bluebot,  
Lego Wedo (programmeren en bouwen) groep 3 t/m 6 
Scratch (gratis download en leuke opdrachten) groep 1 t/m 8 
Lego Mindstorms (Bouwen en programmeren groep 6 t/m 8) 

Motoriek 

 

Cijfertekeningen (dot-to-dot boeken) 
Tangram 
Vormen, sporen, spiegelbeelden 
Rooster-figuren (1 en 2) 
Rekendieren (kleuren en rekenen tot de 20 en tot de 100)) 

Sociale- en emotionele 
ontwikkeling** 

Mindset, emoties, intensiteit, 
sensitiviteit, vrienden maken, 
faalangst, perfectionisme 

Praatprikkels en andere emotiespellen (wereld 
kinderen/lekker-in-je-vel, kikker, vier je prikkels)  
Kabouter langmuts (hoog-gevoeligheid) 
Kinderkwaliteitenspel 
Talententoolbox (L. de Wulf) 
Groeikaartjes (Platform Mindset) 
Je fantastische elastische brein (Bazalt) 
Het meisje dat nooit fouten maakte (Bazalt) 

Denken en redeneren, 
analytisch/creatief/praktisch 

Doorvragen, dieper vragen 

Hogere denkorde vragen via taxonomie van BLOOM 
Denksleutels  
Filosoferen met jonge kinderen 
Maakkunde (NEMO) 

Ontdekkend leren en 
projecten 

Onderzoekende opdrachten bij alle aandachtsgebieden 
Kleuterballade/projecten ballade  Denkvaardigheden in de 
kleuterklas(Minka Dumont) 
https://www.expeditionchemistry.nl/proeven/ 
Kinheim werkgidsen: diverse titels: Het circus, De Riddertijd, 
Zo in de Zoo etc. (groep 1 t/m 8) 

Thema mappen, projecten 
en kant-en-klaarkisten 

Kleuterballade /Projectenballade Denkvaardigheden in de 
klas(Minka Dumont) 
KMF Klein maar fijn (Onderwijsadvies) (groep 1 t/m 3) 
Pienter en Pienter Thuis (Onderwijs advies groep 1 t/m 3) 
Pienter  (Eduforce) (groep 1/2 en 3/4) 
Prik en Ko Pluswerk (Eduforce)  (groep 1 t/m 8) 
Talentlijn kist + aanpak (Uitgeverij Bekius, (groep 1 t/m 4) 
Levelbox, kist vol materialen + aanpak (Eduforce) (groep 1 
t/m 8) 
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Signaleren:  
SLO: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4607-talenten-van-jonge-
kinderen-zien-en-begeleiden 
SLO Stimulerend signaleren: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren 
 
Versnellen:  

 Versnellen zonder drempels digitaal en op papier: https://www.bco-
onderwijsadvies.nl/diensten/versnellen-van-excellente-leerlingen-zonder-drempels 

 

Gardner en BLOOM integratie matrix:  

 

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-
bloom-gardner 

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4085-integratiematrix-
bloom-gardner-voor-
kleuters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om als leerkracht tot een brede hoeveelheid opdrachten te komen die zowel rekening houden met 
de denkvoorkeuren als met de hogere en lagere denkvragen zijn er de integratiematrixen gemaakt. 
Deze grote hoeveelheid van ideeën kan helpen bij het inrichten van een zo rijk mogelijke omgeving 
voor de kinderen in de klas. Printen op A3 is noodzakelijk om de grote hoeveelheid tekst te kunnen 
lezen. De matrix is er voor het jonge kind en de leeftijd van de midden en bovenbouw.  

Kant- en klare projecten en les ideeën:  
 
Er zijn verschillende projecten die op een onderzoekende en/of ontwerpende manier aan de slag 
gaan en de kinderen verder uitdaagt dan enkel de lagere orde denkvragen. Onderwerpen en 
websites te over, zoek hierin wat bij jou en de kinderen, die je begeleid wat er past. Veel projecten 
zullen te maken hebben met wetenschap en technologie, de Wetenschapsknooppunten per regio 
hebben hierin veel aanbod online.  
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https://jet-net.nl/primair-onderwijs/ 
http://zoekhetuit.hetklokhuis.nl/indeklas/zoek-het-uit-in-de-klas/  
https://taalentechnologie.nl/ 
https://maakkunde.nl/ 
https://www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/lesideeen/inspiratiemap-wt/  
 
Grej of the day: https://grejoftheday.nl/   
Toekomstlessen WNF: https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde 
Projecten ballade en eduboeken: https://www.eduboek.nl/informatie/hoogbegaafd/ 
Stichting natuurwijs: https://www.natuurwijs.nl/#0 
 
 
Wat biedt Talentlijn:  

Talentenlijn is ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong te voldoen. Talentenlijn biedt de mogelijkheid tot het creëren van 
passend onderwijs in de groep. 

Talentenlijn 3 wordt in een mooie, stevige kunststof opbergkist geleverd met onderstaande 
materialen. Ook wordt een werkmap voor de leerkracht meegeleverd, opdracht kaarten 
voor de leerling, uitgebreide handleidingen en sticker vellen. 

Inhoud: 

 Cubo set 
 Denkwerk - Omgaan met milieu, groep 3-4 (5 ex.) 
 Flex Puzzler XL 
 Formido 
 Gigo 7323 - Waterkracht 
 Jungle - Hide & Seek 
 Leeskrakers Mini 
 Paletti Plus map 2 
 Paletti spelbord 
 Plustaak Rekenen Nieuw, werkboek 3A (5 ex.) met antwoordenboek 
 Plustaak Taal & Lezen Nieuw 3/4 (5 ex.) met antwoordenboek 
 Rekentijger 3A (5 ex.) met antwoordenboek 
 Rekentijger 3B (5 ex.) met antwoordenboek 
 Tangramino 
 Vikings Brainstorm 
 VillA Alfabet Oranje serie 6 
 Werkgids Zo in de Zoo met een handleiding 
 Zonnespel Winter 
 Opbergbox 64 liter 
 Talentenlijn 3 Informatiemap 
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Talentenlijn 4 wordt in een mooie, stevige kunststof opbergkist geleverd met onderstaande 
materialen. Ook wordt een werkmap voor de leerkracht meegeleverd, opdracht kaarten 
voor de leerling, uitgebreide handleidingen en sticker vellen. 

Inhoud: 

 Anti-Virus 
 Circuit Maze 
 Gigo 7065 Elektromagnetisme 
 IQ Link 
 Paletti Engels - A classroom... (niveau 1) 
 Paletti Spelbord 
 Plustaak Rekenen Nieuw, werkboek 4A (5 ex.) met een antwoordenboek 
 Plustaak Taal & Lezen Nieuw 4/5 (5 ex.) met een antwoordenboek 
 Quadrillion 
 Schubi Reken Logica 3 - kopieerbladen 
 Rekentijger 4A (5 ex.) met antwoordenboek 
 Rekentijger 4B (5 ex.) met antwoordenboek 
 Rush Hour Shift 
 Shape by Shape 
 Tantrix - Game Pack 
 VillA Alfabet Oranje serie 7 
 Werkgids Het Dierenrijk (5 ex.) met een handleiding 
 Zonnespel Stop de Stropers 
 Opbergbox 64 liter 
 Talentenlijn 4 Informatiemap 
 

Wat biedt Levelwerk? 
 
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen 
en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen 
aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de 
leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal emotionele en creatieve 
vaardigheden. 
 
Elke groep heeft zijn eigen box. De hele serie Levelwerk bestaat uit 7 boxen, van groep 3 t/m 
8. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat 
wat de kinderen elke periode moeten doen. U heeft een kant-en-klare methode voor 
(hoog)begaafdheid op school, in elke klas. Alle materialen en de begeleidingsmap zitten in 
een praktische opbergbox, voor elke groep apart, die in de (plus)klas komt te staan. 
 
Voorbeeld:  

Inhoud Levelwerk box 1 (groep 3)  
Taal/ Lezen 
Denken over Taal - groep 3 (5 ex.) 
Denken over Taal - groep 3, handleiding leerkracht 
Taal(eigen)wijs groep 3 (5 ex.) 
Taal(eigen)wijs groep 3, handleiding leerkracht 
Pluswerk Prik en Ko - groep 3 (5 ex.) 
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Pluswerk Prik en Ko - groep 3, handleiding en antwoorden 
Pienter deel 2 
 
Rekenen 
Rekentijger 3 A (5 ex.) 
Rekentijger 3 A, antwoorden 
Denken in Getallen groep 3 (5 ex.) 
Denken in Getallen groep 3, handleiding voor de leerkracht 
Rekenkundig groep 3 (5 ex.) 
Rekenkundig groep 3, antwoorden en handleiding 

 
Allerlei 
Nikitin 1 (spel) 
Nikitin 2 (spel) 
Butterflies (spel) 
Techniekset STEKUworld 90  
Opdrachtkaarten STEKUworld 
VERkijkers (online) 
Levelwerkmap 1 

Inhoud Levelwerk box 6 (groep 8)  
Taal/ Lezen 
Pluswerk Prik en Ko - groep 8 (5 ex.)  
Pluswerk Prik en Ko - groep 8, handleiding en antwoorden 
Denken over Taal - groep 8 (5 ex.) 
Denken over Taal - groep 8, handleiding leerkracht 
Verrijkingswerk Literatuur en creatief schrijven (5 ex.) 
Handleiding Literatuur en creatief schrijven  
Verrijkingswerk Verenigde Staten (5 ex.) 
Handleiding verrijkingswerk Verenigde Staten 
 
Rekenen 
Logische Breinbrekers Large (5 ex.) 
Rekenkundig groep 8 (5 ex.) 
Rekenkundig groep 8, antwoorden 
Rekentijgers 8 A (5 ex.) 
Rekentijgers 8 A, antwoorden 
Rekentijgers 8 B (5 ex.) 
Rekentijgers 8 B, antwoorden 
 
Allerlei 
Nikitin 5 (spel) 
Techniekset waterenergie 
Opdrachtkaarten techniekset waterenergie 
Nederlandse handleiding techniekset waterenergie 
Opdrachtkaart De Koude Oorlog 
Werkboek Inleving en verbeelding (5 ex.) 
Leesboek De Klank van Kleuren 
Levelwerkmap 6 
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