
Levelspel-Levelwerk 

differentiatie 

voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen 



Boxen voor elke jaargroep 

• Materiaal 

 

groep 1-2  
Levelspel  

(twee boxen) 

 

groep 3-8  
Levelwerk  

(zeven boxen) 
 

 

 



Inhoud van de boxen 

• Levelspel 

• groep 1-2 

 

• Uitdagende spellen en 
puzzels /werkbladen, die 
inzicht vergen en 
bevorderen. 

• Levelwerk 

• groep 3-8 

 

• In elke box zit materiaal 
voor vijf blokken. 

• Taal/lezen 

• Rekenen  

• Techniek 

• Allerlei (wereld oriëntatie) 



Hoe werkt het in de praktijk 

     Levelspel 
• De kleine kring 

• De meergroep leerlingen.  

• De overige leerlingen. 

    Levelwerk 
• Elk blok van vakantie tot 

vakantie. 

• Afwisseling en continuïteit. 

• Instructie buiten en binnen de 
groep. 

• Werkmap in de klas 

• Evaluatie en reflectie met 
leerkracht. 

• Twee blokken, dan evaluatie 
voor vervolgstappen. 

• In principe leerlijn t/m groep 8 



Voor wie is Levelwerk 

• Groep 1-2 : leerlingen met een zeer grote 
ontwikkelingsvoorsprong 

• Groep 3-8 :  

o  diagnose hoogbegaafdheid 

o  consequent hoge Cito-scores (I+) 

o  goede scores op methode gebonden toetsen  

     (o.a. Wereldoriëntatie)  

o onderpresteerders 



Differentiatie in de groep 

 

• Hulpgroep 

• Basisgroep 

• Meergroep 
(Levelwerk is een onderdeel van de meergroep) 

 



Differentiatie in de meergroep 

 Differentiatie mogelijkheden in de meergroep  
    

       1. Methode gebonden werk 

      2. Levelwerk voor 1 vak 

      3. Levelwerk voor alle vakgebieden 



Indelen leerlingen 

Het Schoolzorgteam (met daarin de directie en beide 
intern begeleiders) overlegt met de specialist 
begaafdheid (in opleiding) en de groepsleerkracht(en) 
welke leerlingen in aanmerking komen voor Levelspel 
en Levelwerk. 

 

Ouders worden door de groepsleerkracht vooraf 
geïnformeerd of hun dochter/zoon met Levelspel of 
Levelwerk gaat werken. 

 



Hoe denkt een hoogbegaafde leerling 



Invoeringstraject 

December 2013 
- Start Levelspel in groep 1-2 
- Start Levelwerk groep 4 + 5 
 
Januari 2014 
- Start Levelwerk in groep 6 + 7 
 
Februari 2014  
- Start Levelwerk in groep 3  
      (na Cito-midden toetsen en Wintersignalering van Veilig Leren Lezen) 
 
Maart 2014 
- Start Levelwerk in groep 8 
- (na Cito-eindtoets) 
                        

 



 
Vervolg 

  
 

Na een periode van twee blokken wordt geëvalueerd 
en gekeken of  Levelspel/-werk geschikt is voor de 
leerling en/of het voldoende uitdaging biedt. 

 

Of de AtlanThies-groepen opnieuw starten is 
afhankelijk van de evaluatie en/of de beschikbaarheid 
van personeel om deze groepen te begeleiden. 
 

 


