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Het is op een mooie zonnige zomerdag, meteen na de grote vakantie, dat Froukje naar groep 2 
gaat. Ze is eind juli 5 jaar geworden. Ze heeft voor de vakantie al uitgebreid kennisgemaakt met 
mij en de kinderen van groep 2 kennen haar goed. We spelen samen met de groep eners altijd 
buiten. Ik zie Froukje aanvankelijk wat verlegen achter haar moeder aan door de gang stappen. 
Haar blonde vlechtjes steken uit. Ze kijkt al snel vrolijk om zich heen. Ze zwaait nog even naar 
haar oude juf van groep 1. Ik sta de kinderen bij de deur van mijn lokaal op te wachten en geef ze 
allemaal een hand. Had je een fijne vakantie? Wat ben jij bruin geworden! Zo, jij bent echt een 
halve meter gegroeid! Zoek je stoel maar op in de kring en zet je tas er maar onder. Froukje weet 
al welk plaatje van haar is: het lieveheersbeestje. Die stond ook op de kaart die ze van mij kreeg 
in de vakantie. Zij spreekt het zo uit: “het lieverstebeesje”. Froukjes moeder kijkt vertederd op 
haar jongste dochtertje neer. Neemt haar het rugzakje af, plaatst het onder de goede stoel, tilt 
Froukje op en zet haar op het stoeltje neer. Ze knielt voor het stoeltje in de kring en houdt 
Froukjes handjes vast. “Zit het froukevrouwtje goed? Zal ze haar happetje goed opeten en haar 
sappetje goed drinken doen?” Froukje knikt braaf van ja. Dan komt Nanou binnen. Zij zit al een 
half jaar bij mij in groep 2 en is het buurmeisje van Froukje. Ik heb de stoeltjes om en om 
neergezet: jongens/meisjes door elkaar. Vanuit mijn plek bij de deur zie ik, dat de moeder van 
Froukje nu naar Nanou toeloopt, haar stoeltje oppakt en het omruilt met het stoeltje, dat links van 
Froukje klaarstaat voor Freddie.  
Okay! Gaan we zo beginnen? 
 
Maak kennis met Froukje! Zij zat bij mij in groep 2 en ik kwam haar later weer tegen in groep 6. 
Een vrolijk meisje van stavast. Speels en actief. Nooit ziek. Altijd opgewekt. Veel energie. Zij 
was de jongste dochter van twee hardwerkende en zeer bij Froukje betrokken ouders. Hun 
andere drie dochters kende ik niet. Dit was pas mijn tweede jaar op deze school. Froukje viel 
vanaf dag één op: niet alleen door het gedrag van haar overbeschermende moeder! Nee. Froukje 
praatte vrolijk en vrij en zonder gene, maar ik kon haar niet goed verstaan. Ze brabbelde enorm. 
Het leek wel een eigen taaltje! Het duurde een paar weken, voordat ik er chocola van maken 
kon. Ze draaide lettergrepen om (haswandje i.p.v. washandje, rodia i.p.v. radio), verhaspelde 
woorden, doordat ze lettergrepen oversloeg (bootham i.p.v. boterham, reegjas i.p.v. regenjas, 
zonbril i.p.v. zonnebril) en ze had heel veel eigen woorden. Althans… eten was ‘happetje doen’, 
drinken was ‘sappetje doen’, aankleden was ‘kleertjes doen’. We ‘sjanenesjinne’ betekende ‘we 
gaan beginnen’. Ze kon prachtig tekenen, met oog voor detail, netjes knippen en plakken en ze 
was heel handig met haar lijf. Ze had een goede coördinatie, liep belachelijk snel en soepel en 
had een balgevoel van jewelste. Ze was dikke maatjes met Nanou en met Sabine, al was ze die 
twee aardig de baas. Met name in de huishoek! Daar wou Froukje altijd de moeder zijn. ( “Ik was 
de moener”). En wat een bazige moeder speelde ze dan. Met veel overtuiging en bravoure. 
Prachtig! Wat een schat! 
 
Bij het eerste oudergesprek, het startgesprek, gaf ik aan, dat haar taalgebruik mij erg opviel. Dat 
was meteen tegen het verkeerde been! Met name vader schoot uit zijn slof. Moeder wilde het 
nog een beetje weglachen… Had ik onzorgvuldig geformuleerd? Was ik ze te rauw op het dak 
gevallen? Hoe dan ook: beide ouders verlieten op hoge poten mijn lokaal en het volgende 
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gesprek vond twee weken later plaats in aanwezigheid van de intern begeleider. Op hun 
verzoek. 
In die tussentijd was ik Froukje nog wat beter gaan observeren en was ook de intern begeleider 
een paar keer in de klas naar haar komen kijken. Bij het tweede gesprek lag er dus een klein 
rapportje voor de ouders klaar. Ze lazen het met veel belangstelling door, stelden hier en daar 
een rustige vraag en trokken hun eigen conclusies: Froukje was een beetje een laatbloeier, net 
als hun oudste dochter. Die oudste zat nu gewoon dik op het VWO, dus het zou allemaal wel 
goedkomen. Ze was nog jong. Niks aan de hand! Niks extra oefenen! Niks haar taalgebruik 
gecorrigeerd spiegelen! Dat was allemaal onzin! Daar zou ze maar onzeker van worden! En dus 
zeker geen verwijzing naar een logopedist. En ook geen intern onderzoek naar een risico op 
dyslexie. Ben je mal! En was het niet een schat? En wat kon ze mooi tekenen en zingen! Toch? 
Nou dan! Enne… oh ja, sorrie voor de felle reactie van twee weken geleden… 
Excuses aanvaard. Conclusies, eh, geparkeerd.  
 
En zo vlinderde Froukje verder. Toegegeven: ze praatte snel wat beter. Dat leerde ze van haar 
klasgenootjes. Die corrigeerden erop los! Het is niet moener..het is moeDer!!! Ze presteerde 
matig en vooral erg grillig. Gooide er de ene dag met de pet naar om de andere dag keurig te 
doen, wat er van haar werd gevraagd. Elk jaar lachend en dollend met de hakken over de sloot 
naar de volgende groep. Lage Cito scores voor taal, woordenschat en spelling, beroerde scores 
voor begrijpend lezen en iets minder lage scores voor rekenen. Maar was het geen schat? En ze 
zong zo mooi! 
In groep 4 trokken de leerkrachten aan de bel en dat werd een rel: geen extra hulp voor Froukje 
onder schooltijd! Geen remedial teaching! Wegwezen met dat aangepaste programma of die 
herhalingsstof. Thuis extra met haar lezen? Dat was wel te doen! 
De leerkrachten in groep 5 communiceerden het bij de overdracht naar groep 6 zo: Froukje is 
gewoon niet zo’n held. Bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde laten we haar bijna zo goed 
als voor spek en bonen meedoen. Haar eigen projecten doet zij samen met een sterke leerling. Ze 
zit voor taal en rekenen standaard aan de instructietafel tegen het bureau. N.B.Daarover is niet 
overlegd met de ouders. Haar hoogste cijfer is voor het vak drama. Risico op dyslexie mag niet 
worden onderzocht!!! 
 
En toen kwam ze bij mij in groep 6. En nu verwachten jullie, lezers dezes , natuurlijk een 
succesverhaal? Van hoe ik met de juiste ingrepen deze vlinder paaide en op het rechte pad 
kreeg? En dat ik er altijd wel een paar kinderen uitviste, dus ook Froukje, die toch dyslexie 
bleken te hebben? Dit tot groot ongenoegen van de dyslexiecoördinator en de intern begeleider 
van de onderbouw? Want die hadden het dan over het hoofd gezien! Foei! Nou, lees dan maar 
niet verder, want dat was niet het geval! 
 
Dit is wat er wel gebeurde: 
Ze was haar onveranderlijke, vrolijke zelf gebleven en dat was fijn om te zien. Ze sportte op het 
hoogste niveau bij het meisjesvoetbal en speelde zelfs wedstrijden mee met de jongens. Ze 
kwam met plezier naar school en ging elke dag met een krul in haar neus ook weer naar huis. 
Haar ouders waren opgewekt en maakten zich geen andere zorgen, dan over hoe ze het drukke 
huishouden konden blijven combineren met twee topbanen. Ze waren hun aanvankelijke 
argwaan tegen schoolse ingrepen zo goed als kwijt. Dacht ik! 
 
Groep 6 is een kanteljaar. De kinderen zijn of worden er 10 en krijgen lucht van de volgende fase 
in hun ontwikkeling. Ze gaan hier en daar al wat puberen en kunnen beter over zichzelf 
nadenken. Ze krijgen meer grip op sociale processen en leren dus ook hoe ze bijvoorbeeld 
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kunnen manipuleren met hun rol in de groep. Ze hebben meer oog voor de verschillen en dat kan 
verschuivingen geven in jarenlange vriendschappen. Ze beleven hun eerste verliefdheden en 
hebben minder vanzelfsprekend contact met de andere sekse. Ook gaat hun denkniveau van 
min of meer realistisch naar min of meer abstract… Ze kunnen op één dag doodserieus met 
elkaar debatteren over de politiek of het milieu en dan in de pauze even serieus over het 
schoolplein rondspringen als een paard in één van de leidsels die de kleuters hebben laten 
slingeren. Ze slapen nog met hun knuffelbeer en fietsen zelf van en naar school. 
In de lesmethodes wordt dit kanteljaar gekenmerkt door een ommezwaai in de stijl en vorm van 
de opdrachten. De methodemakers nemen de leerlingen niet meer zo expliciet bij de hand. Ze 
geven bij een opdracht geen hints meer over hoe je de opdracht moet aanpakken of hoe je de 
som moet oplossen. Ze geven je de kale opdracht. De leerling wordt geacht te beschikken over 
voldoende basiskennis om de opdrachten zo zelfstandig mogelijk tot een goed einde te 
brengen. De tafels der vermenigvuldiging zouden ze blind moeten kunnen toepassen tegen die 
tijd. In keervorm en in deelvorm. Klokkijken moeten ze kunnen en ze moeten op de hoogte zijn 
van het metrieke stelsel. Alle basisspellingsregels zijn er, als het goed is, tot en met groep 5 
gedegen ingestampt en worden in groep 6 voornamelijk aangevuld met moeilijkere woorden, 
leenwoorden uit het Frans en Duits en Engels. De werkwoordspelling neemt een steeds groter 
deel van de lessen in beslag, vaak gekoppeld aan die droge ellende van de Nederlandse 
grammatica. Brrrr… Voor de minder sterke leerlingen is het zaak om ze bij deze overgang goed 
in de gaten te houden. Sommigen leerlingen, ook die als goed te boek staan, ‘vallen door de 
mand’ in groep 6 en blijken bijvoorbeeld helemaal niet zulke heldere denkers/ spellers/ 
rekenaars te zijn, nu ze zelf moeten beslissen hoe die lestaak dient te worden getackeld. De 
eerste rekentoets in groep 6 wordt vaak dramatisch slecht gemaakt! Net als het eerste grote 
dictee en de eerste begrijpend lezen toets. 
 
Froukjes schoolwerk was onder de maat en haar huiswerk had ze zelden of nooit af. Haar eerste 
methode gebonden toetsen bevestigden mijn bangste vermoedens: zelfs bij een oppervlakkige 
analyse bleek, dat zij een behoorlijke achterstand had op de rest van de klas. Zij had hier geen 
last van, zo te zien. Zag zij het zelf niet als een probleem? Had de lakse houding van haar 
ouders hiertoe bijgedragen? Waren haar zorgen misschien stelselmatig weggewoven door pa en 
ma? Komt goed! Froukje is een laatbloeier! Net als Elisa! Ze gaat straks gewoon naar het VWO! 
Zal je zien! Geestig, he, zoals zij zich ontwikkelt? De schat! En ze voetbalt echt keigoed! Moest 
ik mijn collega’s gelijk geven en erkennen, dat zij ‘niet zo’n held’ was en dat zij gewoon gezellig 
voor ‘spek en bonen’ mee kon blijven doen? Tot en met groep 8??? Met hooguit een eigen 
aangepast programma? Sommige leerlingen halen nu eenmaal niet dat streefniveau, maar 
mogen blij zijn, wanneer ze de in die 8 schooljaren de lesstof t/m groep 6 redelijk onder de knie 
krijgen… 
 
Wat nu? 
 
Ik heb, een beetje laf misschien, gewacht met aan de bel hangen, totdat het eerste rapport 
gemaakt moest worden. Een vroeg kerstrapport. Met deels cijfers voor en deels beschrijvingen 
van de vorderingen van de leerlingen. Ik hield Froukje ondertussen extra scherp in de gaten en 
begon mijn hulprondje (verlengde uitleg voor wie nog een vraag heeft na de centrale korte 
instructie) steevast bij haar aan de tafelgroep. Ik heb een hekel aan het verschijnsel 
‘instructietafel’, omdat dat a. stigmatiserend werkt en b. de kinderen leert, dat zij het 
schoolwerk niet alleen kunnen of hoeven doen, dus daar zat Froukje niet meer. Ik koppelde haar 
beurtelings aan een iets sterkere leerling, maar liet haar ook tutor lezen met een leerling uit 
groep 4. Daar leerde zij heel veel van! Doordat zij het zelf moest uitleggen aan het jongere kind. 
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Ook liet ik haar haar dictees en werkbladen rekenen en begrijpend lezen mee naar huis nemen. 
Liet ze die wel aan paps en maps zien? In mijn tweewekelijkse nieuwsbrief voor alle ouders 
refereerde ik in algemene termen en zonder namen te noemen, aan de sprong die groep 6 voor 
sommige leerlingen betekenen kon en dat dat hier en daar voor tegenvallende resultaten zou 
kunnen gaan zorgen.  
 
Een week voordat de rapporten met de kids mee naar huis gegeven zouden worden, nodigde ik 
de ouders uit voor een extra gesprek, samen met hun dochter. Bij die uitnodiging gaf ik kort aan, 
dat de tot dan toe behaalde resultaten niet strookten met het beeld dat wij van Froukje hadden. 
Ik liet in het midden, wie die ‘wij’ dan wel waren en zei ook niets over dat verwachte beeld… Ik 
liet Froukje samen met haar ouders naar haar rapport kijken en vroeg of er vragen waren. Was 
alles duidelijk? Hoe kwam het over? Klopte het met de verwachtingen of zaten er verrassingen 
tussen? Het gesprek verliep goed. Althans: geen uitbarstingen, geen hoge poten. Maar… kwam 
de boodschap aan? Het rapport werd minzaam in ontvangst en mee naar huis genomen. Het 
gesprek moest even bezinken. We kwamen erop terug. Meteen na de kerstvakantie zouden de 
ouders van Froukje weer contact met mij opnemen en een vervolgafspraak maken. Het liefst 
nog ruim voor de eerste lichting Cito toetsen van februari. En dus ook ruim voor het geven van 
een voorlopig schooladvies. (Dat was toen op mijn school nog gebruikelijk: aan het einde van 
groep 6 vast een voorproefje geven van een eventueel advies voor het vervolgonderwijs na 
groep 8.) 
 
Froukje zei noch vroeg mij iets in de weken na het gesprek. Ze was wat stiller dan normaal. Op 
zich niets bijzonders in die drukke wintermaanden. Ze zong evengoed de sterren van de hemel 
bij de kerstviering met haar prachtige solo bij het ‘We are the world’ van het schoolkerstkoor en 
won met voorsprong de finale van het Open Podium in februari. Ik mailde daarna naar haar 
ouders nog even een soort van verkapte herinnering. Gefeliciteerd met de eerste prijs van het 
Open Podium en graag tot ziens op school… Ze gaven geen sjoege. 
 
In de eerste week van de Cito’s was Froukje ziek. Een hele week! De gemiste delen rekenen, 
spelling en begrijpend lezen haalde ze later in, alleen in een klein werkkamertje gezeten, in de 
gang. De resultaten waren meer dan dramatisch. Ik besprak de toetsen eerst alleen met haar. 
Ze was in tranen. Meteen diezelfde avond hing moeder boos aan de lijn. We maakten een 
afspraak voor de volgende dag. Dat gesprek zal ik nooit vergeten, zo kreeg ik ervan langs! De 
boosheid zat niet in het feit, dat Froukje zo slecht had gescoord, maar in het feit, dat ik de 
toetsen met haar alleen had besproken. Die scores? Die kon ik in mijn reet stoppen… Die zeiden 
toch helemaal niets? Die momentopnames? En ze was net ziek geweest!!! De schat! 
 
De familie vergiste zich in de datum van de voorjaarsvakantie en had zo een heerlijke 
tweeweekse skitrip naar Oostenrijk, waar Froukje blakend van gezondheid van terugkeerde op 
school. Met een paar medailles om de nek en een grijns van oor tot oor. Ik gaf haar extra 
oefenwerk mee naar huis, waar ik nooit wat van terugzag, maar waar de ouders wel hun 
goedkeuring aan hadden gegeven. Soort van. Froukjes werk ging er wel van vooruit. Met 
sprongen! Huh? Waren de kwartjes aan het vallen? Hadden pa en ma het bij het rechte eind? 
Was hun schat van een laatbloeier aan het uitkomen? Het had er alle schijn van! Fijn! Goed 
gedaan, Froukje! Wat ga je als een speer, ineens! Top! 
 
Het voorlopig adviesgesprek dat volgde op de tweede serie Citotoetsen, zo tegen het einde van 
het schooljaar, verliep merkwaardig: in die zin: geheel in contrast met dat geblaf van de vorige 
ontmoeting. Trotse ouders! Glunderende Froukje! Mooi rapport! Betere Cito’s! Veel betere Cito’s! 
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Zoveel beter, dat ik een extra controle kreeg van de intern begeleider en mijn bouwcoördinator. 
Had ik misschien gesjoemeld? Mochten ze even meekijken? Wie had de toetsen nagekeken? En 
wie had ze ingevoerd? Froukje kreeg een pluim en een voorlopig dubbeladvies: VMBOt/ HAVO. 
Zie je wel? Die lieve Froukje! 
Toen ik haar een dag later een beetje plechtig haar laatste ook veel betere rapport 
overhandigde, gooide ze het rapport hoog in de lucht, maakte een pirouette, ving het rapport 
weer handig op met één hand, blij roepend: “Nu hoef ik 8 weken niet meer elke dag naar bijles!” 
 
Halverwege haar schooljaar in groep 7 is Froukje verhuisd naar een ver oord elders in 
Nederland. Samen met de familie uiteraard! Dichterbij het werk van moeder, na een loeier van 
een promotie. Vader werd huisman voor een jaar en verbouwde het riante huis tot een gerieflijke 
en luxe woning. 
We kregen er de foto’s nog van te zien. Mooi gedaan! Vakwerk! 
 
Laatst tikte ik haar naam nog es in op Facebook om te kijken hoe het nu met haar gaat. Dansen, 
zingen, voetballen… dat doet ze nog steeds. Haar glimlach verlicht haar vrolijke gezicht. De 
vlechtjes zijn uitgegroeid tot lange lokken. Ze deelt veel foto’s met veel vrienden. Ze rijdt paard!  
Ze heeft haar middelbareschooldiploma (HAVO) op zak. Op Luzac…. Tsja…Corona…. Ze gaat 
volgend jaar naar een sportacademie. De schat! Want dat was ze echt!!! 
 
Dag Froukje! Het ga je goed! 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 


