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GILBERT nwsbrf 1 
Gilbert loopt door de klas. Nou ja, hij slentert wat doelloos van de ene tafel naar de andere, 
langs de hoeken en de speelmatten. Overal activiteit. Druk spelende collega-kleuters. Hij staat 
hier en daar even stil. Kijkt. Geeft commentaar. Verschikt iets en gaat dan weer verder. Bij de 
tafelgroep van Lies stuit hij op een luid gevoerde discussie. “God heeft de wereld en de mensen 
gemaakt, hoor!”, beweert Lies met de haar kenmerkende stelligheid. Hidde brengt daar net zo 
stellig tegenin, dat zijn vader zegt, dat mensen zelf kinderen ‘knutselen’. Marie weet wel hoe dát 
gaat! Er wordt gegiecheld. Ik wenk Gilbert. Hij komt naar me toe. Ik vraag hem of hij niet ook 
iets wil doen. 
“Ik doe al iets”, zegt hij. 
“Wat dan?” 
“Ik denk en ik loop en ik sta en ik hoor en ik kijk. En ik adem.” 
“Wil je niet gezellig met de anderen meedoen?” 
Nu wordt hij een beetje boos! 
“In de bouwhoek maken ze de toren helemaal verkeerd, in de huishoek doen ze meisjesdingen, 
mijn naam stempelen kan ik allang en vijf zeven erbij is twaalf. Dat weet ik. En Lies zegt, dat 
God de mensen heeft gemaakt, maar ik denk dat dat andersom is!” 
Jaaaren later komt de vader van Gilbert, maar ook van Jan en Else, me achterop fietsend nader 
en zegt, zonder verdere introductie: “ Nou!”, (het klinkt trots), “hij heeft ‘m hoor!” 
Ik weet niet meteen waarover dit gaat. Wie heeft wat? Welke zoon bedoelt hij? Of gaat het over 
zijn vader? Zijn buurman?  
Ik vraag aarzelend: “Wel fijn, zeker? Dattie ‘m heeft?” 
Ik denk ondertussen: Wát heeftie? Een diploma? Rijbewijs? Scooter? Baan? Kamer? Eigen huis? 
Medaille? Beurs voor Amerika? 
“Ja, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Hij was niet zo gemotiveerd, maar nu is het 
toch gelukt!” 
“Een feestje waard?” 
“Jazeker!” 
Maar wat voor een feestje dan? 
“En dit wilde ik jou al heel lang nog es zeggen: dankzij jou wisten wij hoe we hem moesten 
aanpakken! Als jij in zijn kleutertijd niet zo kordaat had ingegrepen en had gezegd: Gilbert (Aha! 
Het gaat over Gilbert!), kom es even en denk es hardop met me mee, nou, dan hattie nu zijn 
eindexamen gymnasium (Aha! Een diploma!) niet gehaald! Dank daarvoor!” 
En dan zwaait hij af naar zijn huis. Laat mij sprakeloos van deze spraakwaterval en van het 
onverwachte, grote compliment achter. Ik fiets beduusd verder. Wauw! 
 
Wat hield dat ‘kordate ingrijpen’ destijds eigenlijk in? 
Ik startte een ‘schoolrijpheidsprotocol’ met hem op. Deels naar het oude voorbeeld uit de tijd 
dat  de kleuterschool nog los stond van de lagere school en deels naar eigen inzicht. Hoe stond 
het met zijn ontluikende kennis van letters en cijfers en abstracties? Hoe groot was zijn 
woordenschat? Passief en actief? Wat las en schreef hij al? Kon hij sommen maken? En in 
welke context? Kon hij vragen bedenken? En sommen verzinnen? Kon hij een verhaal of 
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gebeurtenis goed en chronologisch en met inzicht na vertellen of samenvatten? Hoe keek hij 
naar zijn leeftijdsgenoten? Had hij aansluiting bij de groep? Waar lag zijn belangstelling? Hoe 
stond het met zijn coördinatie en motoriek? Had hij besef van tijd, kracht en ruimte? Zat hij goed 
in zijn vel? En wat dacht hij zelf? Van school, van leren leren, van bezig zijn? Dat laatste vooral, 
dat was de crux. Gilbert, denk eens even hardop met mij mee! 
Na alle onderzoekjes en gesprekken met ouders en IB werd besloten hem na de 
voorjaarsvakantie naar groep 3 te laten gaan en met die groep 3 ging hij naar groep 4. Hij kreeg 
extra tijd voor schaken, Spaans en wiskunde en in groep 7 en 8 volgde hij gastlessen filosofie, 
economie en biologie bij het Teylercollege, samen met andere blije bollebozen uit de buurt. (Een 
soort voorloper van het A day a week school traject, dat nu overal hier en daar is opgestart.) 
Van Gilbert weet ik het niet precies, maar dat ergens in de viede klas een dip heeft gekregen 
was ons wel ter ore gekomen via het contact dat het VO met de basisscholen blijvend 
onderhoudt. 
Over zo’n dip, vooral in motivatie voor school, vertel ik graag een andere keer meer! 
Gilbert is geslaagd! Gefeliciteerd! De wereld ligt aan zijn voeten! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


