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X. komt wennen. Een eigenwijs portret van bijna 4. Hij gaat de hele ochtend al zijn eigen gang. Wij 
zitten in de kring. X. niet! Die zit lekker helemaal alleen in de bouwhoek op de vide! Eindelijk heeft 
hij daar het rijk alleen! Ik laat hem gaan. Per slot is hij nog maar op bezoek, maar Geraldine pikt 
dit niet. Ze klimt naar boven, grijpt X. bij de hielen en sleurt hem achterwaarts achter zich aan, 
boink boink boink boink doet zijn achterhoofd, het trappetje af. Van schrik geeft hij eerst geen kik, 
maar eenmaal beneden zet hij het uiteraard op een brullen!!! Ik spring op en ontferm me over X. Ik 
mopper op Geraldine. En dat is zacht uitgedrukt…en bovendien niet de eerste keer, dat ze een 
reprimande verdient… Zij geeft geen krimp. “Je mag niet in een hoek, als we in de kring zitten,” 
zegt ze. Met haar neus in de lucht gaat ze terug naar haar stoel en eet haar 10 uurtje rustig op. 
Zou je d’r niet?  
 
Geraldine, want daar gaat het vandaag over, zat op het hierboven beschreven moment al een 
paar weken bij mij in groep 1. Zij was toen net een maand 4 jaar oud. Vanaf de 1e tel na de 
schoolbel tot en met het laatste loopje, met alle kleuters aan een touw naar het schoolplein 
waar ze werden opgehaald, zorgde zij er op de één of andere manier voor, dat ze in mijn blikveld 
was. Dat was heel knap! Ze maakte mijn zinnen af, lachte heel hard om mijn grapjes, vuurde om 
de haverklap een salvo vragen op mij af, nooit 1 vraag per keer en als ik even niet oplette, zat ze 
letterlijk op mijn stoel! Dan bedisselde ze de gang van zaken in mijn naam. Ze was dol op me! 
Ze ging helemaal stralen als ze me zag! Dat is nog steeds zo! En ik ben in de loop der jaren ook 
zeer aan haar verknocht geraakt. Maar toen was daar nog geen sprake van… Kreeg ze mijn 
aandacht niet goedschiks, dan ging het namelijk meteen van dik hout kwaadschiks! Dat ging ten 
koste van een andere kleuter en van de sfeer in de groep. Er waren altijd veel klachten over dit 
meisje. Wat was er aan de hand? Hoe kon het, dat een jongste kleuter al zo scherp de wereld 
om zich heen bezag en van ongezouten commentaar voorzag? Ze had alles heel snel in kaart: 
de regels en routines in de klas en op school, maar ook de sociale cohesie of juist het gebrek 
daaraan in de groep wist zij te ontcijferen. Ze begreep heel snel waar ze iemand, groot en klein, 
mee kon paaien of juist kwetsen. Ze kneep, ze sloeg, ze lachte kinderen uit, ze zocht de 
confrontatie met de oudsten. Haar gedrag was op het vileine af. Ze roddelde, zei hele nare 
dingen tegen iedereen, die haar maar een beetje in de weg zat. Ze kreeg daarom natuurlijk de 
hele dag te horen, dat ze stom was en vervelend deed. Ze kreeg veel standjes van mij en van de 
andere grote mensen. Doe niet, zit stil, hou je mond, bemoei je er niet mee, laat dat, stop 
daarmee, stop…stop…stop…. Koest! Af! In je mand! En je mag pas wat zeggen, als je dat 
gevraagd wordt… 
 
Ik zag wel meteen, dat zij heel slim was. Verbaal sterk, grote woordenschat, goed geheugen, 
diepe denker, grote stappen makend in de ontwikkeling, ontluikend geletterd en gecijferd en ze 
kende snel versjes en liedjes en hele prentenboeken uit haar hoofd. Maar wat ik niet zag was, 
dat onder haar opvallende gedrag iets heel anders schuilging. Ik dacht er op dat moment in haar 
leven ook nog helemaal niet aan om de grootte van haar voorsprong op de leeftijdsgenootjes in 
kaart te brengen. Dat had ik beter wel kunnen doen! Dat had haar een hoop ellende bespaard!!! 
Ze scoorde goed tot best bij alle toetsen, maar werkte langzaam en riep vaak, dat ze de lesstof 
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niet begreep. Wie hield ze daarmee voor de gek? Vooral zichzelf? Nee! Ze was bloedeerlijk: ze 
snapte werkelijk niet, waarom wij, gewone stervelingen, dat stelletje stomme sukkels om haar 
heen, op zo’n onlogische manier bezig waren met leren rekenen en schrijven en lezen… Dat deed 
zij zelf heel anders! Bleek later! 
 
Zij doorliep de groepen 3 en 4 en 5 en er veranderde niet veel. Ze streek met verve de 
leerkrachten tegen de haren in en bleef vaak betrokken bij conflicten. De groep waar ze in zat 
was bovendien best pittig. Veel slimme kinderen, creatief en sportief, presterend op hoog 
niveau, maar ook met een groot verloop, scherp competitief ingestelde ouders, veel onrust, veel 
wisselingen van leerkracht. Ze leek geen wezenlijke aansluiting te kunnen vinden bij deze klas. 
Er waren wel een paar kinderen, die zich veiliger bij haar voelden, wanneer zij zich naar haar 
voegden en die konden dan ook echt bij haar schuilen en op haar rekenen. Die beschermede ze 
fel en trouw. Maar bij de anoniem ingevulde sociogrammen werd zij altijd alleen maar negatief 
genoemd. Ze stond echt buiten de groep.  
 
En toen kwam ze weer bij mij: nu in groep 6. Ze was me al die tussenliggende jaren blijven 
bezoeken en zonder de sociale druk van de groep had ik heel plezierige gesprekken met haar. 
Over muziek, over de thema’s van de plusgroep waar ik haar ook in begeleide, over haar liefde 
voor dieren en ook over haar gevoelens. Ik leende haar het boek: Van een meisje, dat terug wilde 
in haar moeders buik en beleefde een soort van doorbraak. Ze huilde voor het eerst! Ze toonde 
mij toen haar zachte kant en zo langzamerhand kreeg ik hint na hint en won ze mijn vertrouwen.  
 
Nogmaals: wat was er aan de hand? 
Ze bevond zich als het ware aan de andere kant van een gapende kloof. Helemaal alleen, hoog 
op haar eigen klip, tussen haar opgetrokken magere schouders hangend en voelde zich daar 
diep en diep eenzaam. Onbegrepen, afgeblaft, niet gewaardeerd. Zij had een negatief zelfbeeld 
en deed de hele tijd aan self fullfilling prophecies. Haar bijna onmetelijk hoge intelligentie was 
haar grootste vijand. Jong volwassen geworden, gepokt en gemazeld door de vele conflicten en 
discussies, ouder dan zichzelf en altijd op zoek naar het waarom van de dingen. Ze bleef 
strijdbaar! Met veel energie! Ze was niet van plan om ooit te stoppen met vragen stellen. Die 
kloof die moest worden gedicht of overbrugd, hoe dan ook! Ze moest en zou kunnen begrijpen 
wat er speelde! Gelukkig maar! Want daardoor kreeg ik dit hele prachtige meisje in het vizier en 
niet in de laatste plaats, doordat zij zelf mij, haar leerkracht, maar ook haar ouders, de 
kindercoach, de gezinsbegeleiders, de plusklasjuf en de intern begeleider de weg naar binnen 
wees: met haar eeuwige gevraag! De weg naar haar hyper intelligentie, naar haar grote 
ontwikkelingsvoorsprong op alle fronten, haar tot dan toe nooit gestilde behoefte om met 
gelijkgestemden te mogen optrekken en haar vleugels nu eens echt op volle spanwijdte uit te 
mogen slaan. Uit die gouden kooi! Eruit! 
Haar talenten hadden zich verstopt onder dat onmogelijke gedrag. Hoe kon zij ook anders 
bevestiging krijgen? Zij was zich toch nooit bewust van een andere manier? Welke keuze had 
zij? Geen! De vicieuze cirkel waar zij in zat, was al vroeg gesloten en vertroebelde ieders blik, 
ook die van haarzelf. Toen ik haar mocht vertellen, dat ze een klas ging overslaan en de redenen 
daarvoor beschreef, zei ze: “Heh? Gaat dat over mij?” 
 
Zij mocht de laatste drie jaren op de basisschool met extra begeleiding compacten. Zij sloeg bij 
hoge uitzondering een klas over en ging voor het eerst met een krul in haar neus naar school. 
Haar schouders gingen omlaag, de spanning thuis en op school verdween om haar heen.   
Een succesverhaal? Nou, niet helemaal! Het is goed met Geraldine gegaan, maar ik neem het 
mezelf echt kwalijk, dat ik toen niet verder heb kunnen kijken dan mijn kleuterjuffenneus lang 
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was! En die was niet zo lang, vrees ik, niet omdat ik kleuterjuf was, maar wel omdat ik dacht, dat 
ik alles al wel een keertje had meegemaakt…Vandaar dat ik sindsdien zo vaak praat over het 
openhouden van de denkramen en de strijd tegen (voor) oordelen hoog in het vizier heb staan. 
Dankzij Geraldine. Ik heb zoveel van haar geleerd… meer dan zij van mij…. That’s for sure! 
 
 
 
 
 

 


