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Het is de eerste dag na de grote schoolvakantie. De groep 8 leerlingen zijn best wel nerveuzig 
binnengekomen. Wat zal het schooljaar ze brengen? Hoe zal het kamp zijn? En krijgen ze al snel 
hun schooladvies? En wie krijgt de hoofdrol in de afscheidsmusical? En is deze juf echt zo 
streng/ leuk/ grappig/ vreemd als er over haar wordt verteld? Ze kennen me nog, hoor! Ik heb 
deze groep ook ‘gehad’ toen ze in groep 2 zaten. Ik ben ook een beetje nerveuzig… zijn ze 
veranderd? Accepteren ze dat een kleuterjuf ook in groep 8 iets te vertellen heeft? Er was wat 
reuring ontstaan, echt wel, bij hun ouders, toen die hoorden dat ik van groep 2 overstapte naar 
groep 8. Kamervragen! Bijna! Kan ze wel rekenen? Kan ze onze kinderen wel aan? Heeft ze wel 
zicht op het vervolgonderwijs? Na de kring, waarin de kinderen alle vragen hebben kunnen stellen 
over wat er het komende jaar allemaal op de rol staat, is de sfeer al een stuk verbeterd. Ha! Zo 
kennen we elkaar weer! Er is niets veranderd en toch is alles anders! Joris is me meteen weer 
opgevallen. Hij doet niet mee met het gesprek. Hij wiebelt en doet op zijn stoel. Trommelt met 
zijn vingers op zijn dijbeen, wriemelt aan zijn neus , klauwt zijn handen in zijn haar. Gromt hij zo 
nu en dan? Komt dat geluid bij hem vandaan? Na het kringgesprek gaan we tekenen: een 
zelfportret voor op de verjaardagskalender. Een korte instructie over de verhoudingen in het 
gezicht staat op het bord. Teken het hoofd als een ovaal. Zet halverwege een steunlijn voor de 
plek van de ogen, trek op een derde van het onderste vlak de steunlijn voor de bovenkant van de 
mond etc. De kinderen werken aan hun tafels en ik loop rond. Als ik bij Joris kom kijken, moet ik 
even naar adem happen. Hij heeft een groot ovaal op het papier gezet en is dat met veel energie 
helemaal aan het inkrassen met zwart krijt. Zijn bewegingen zijn bijna woedend. “Joris”, zeg ik 
geschrokken, “wat doe je?” Hij kijkt me aan. De tranen staan in zijn ogen. “Ik kan dit niet. Ik kan 
niks. Ik ben een sukkel”. En dan beent hij de klas uit. 
 
Maak kennis met Joris. Hij kwam bij mij in groep 2 en wandelde vanaf dag één rechtstreeks 
mijn hart binnen. Wat een grappige, slimme, spontane, kleine man! Hartverscheurend eerlijk en 
erg aanwezig. Altijd vrolijk en ja, ook altijd druk. Druk, zeg maar gerust heftig in de weer met 
plannen maken voor bouwwerken en tekeningen, altijd alert en betrokken bij het voorlezen en hij 
had altijd wel iets te vertellen of op te merken. Hij voorzag ons leven van voortdurend 
commentaar en ongevraagd advies. Hij was dikke maatjes met de andere J’s in de groep: Jesse 
en Johan en speelde met hen menig avontuur! Dat de stukken eraf vlogen! Wat een energie! Ik 
merkte al snel, dat hij ook een enorm groot denkraam had. Een goed geheugen, een grote 
woordenschat, een brede belangstelling en het vermogen om zelf verbanden te leggen tussen 
ogenschijnlijk niet met elkaar in verband staande zaken. Zijn denktempo lag hoog! Hij 
associeerde er vlijtig op los. De ene gevleugelde opmerking na de andere rolde uit zijn mond! 
Veel van de kleuteruitspraken, die ik jarenlang heb genoteerd in rode opschrijfboekjes, zijn van 
hem afkomstig. Zoals deze: Hij was toen net 5 jaar. “Juf, wat is er met jou aan de hand?” Ik kijk 
hem verbaasd aan. Met mij aan de hand?” Waarom heb je je haar los? En je pyjama nog aan?”  
“Ik had geen zin om het op te steken vanmorgen. En ik heb mijn pyjama niet aan… dat is een 
joggingpak!” Nou, ga je haar nu maar even doen. Het is geen gezicht! En heb je geen 
spijkerbroek ofzo?” 
Lieve, leuke, slimme, grappige Joris. Wat was er met hem gebeurd, sinds ik hem ontmoeten 
mocht in groep 2?  
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1.Echte leeftijd en gevoelsleeftijd 
Joris was de jongste van zijn groep. Een oktoberkind. In vroegere tijden, toen de kleuterschool 
nog los stond van de lagere school en men 1 oktober als grens hanteerde bij de overgang van 
kleuters naar de 1e klas, zou Joris langer hebben gekleuterd, maar nu zat hij dus al in groep 2. 
En hij kon dat prima bijbenen. Maar…naarmate het kleuterleven ook steeds meer voorbereidend 
werk voor groep 3 ging inhouden en hij steeds vaker met de verplichte opdrachten moest 
meedoen, werd het voor Joris wat moeilijker. De opdrachten snapte hij prima. Die kon hij met 
twee vingers in zijn neus, maar hij deed ze niet of maakte er expres een potje van. Hij zag er de 
lol en het nut niet van in en hij wilde spelen, spelen, spelen. Hij saboteerde 
kleutertoetsmomenten, voor zichzelf en voor anderen. Hij werd steeds meer ervaren als een 
stoorzender. Zijn ouders maakten zich, met mij, ongerust. Ging dit wel de goede kant op? Kon 
hij mee naar groep 3? Joris scoorde, alleen met mij in een kamertje apart gezeten, zonder 
afleiding van de lokroep van de bouwhoek, heel hoog op zijn kleuter Cito toets. Met 
toestemming van de ouders hielden ik en de IB ‘er Joris ook nog langs de lat van het toen al uit 
de mode geraakte schoolrijpheidsprotocol. Ook daar scoorde hij cognitief opvallend goed, maar 
gaf zelf aan, in het bij het protocol horende gesprekje, dat hij nog niet wilde leren lezen en 
schrijven en dat hij in groep 2 wilde blijven om te spelen. Letterlijk jong, althans, jonger dan zijn 
jaargroepsgenoten, maar ook figuurlijk jong: speels en nog niet zo taakgericht. Maar cognitief 
ouder! Wijs! Breed geïnformeerd! IJzeren geheugen! 
 
2.Ouderbetrokkenheid 3. 0? 
Bij de extra oudergesprekken viel mij op, dat er tussen de beide ouders van Joris een groot 
verschil zat in hoe zij over hun zoontje praatten. Vooral de ‘tussen neus en lippen door’ 
opmerkingen van vader waren steevast erg negatief. Op het kribbige af. Bij dat gekibbel tussen 
die twee, werd ook vaak de verantwoordelijkheid voor het welzijn van Joris geheel bij moeder 
gelegd. Hadden we hier te maken met een ouderwetse vader? Beantwoordde Joris niet aan het 
beeld van de perfecte zoon? Wilde moeder graag kinderen, maar was paps er niet echt even blij 
mee? Viel het hem tegen, dat er zoveel gedoe was waar het Joris betrof? Ik vond, dat Joris 
cognitief sterk genoeg was voor groep 3, maar sociaal-emotioneel nog niet. Dat ik de ouders 
voorstelde om hem nog een jaartje bij me te houden, oogstte grote woede bij vader. Moeder 
twijfelde met mij mee, met grote ruzies thuis tot gevolg. De directeur en IB ‘er werden 
geraadpleegd en Joris ging naar groep 3. Puur op zijn cognitie. Hadden ze geen vertrouwen in 
mijn kunde? Ik had hem heus gewoon door laten gaan daar waar hij gebleven was. Hoeveel 
invloed die relatie tussen met name de vader en de zoon had, bleek pas later.  
 
3. Scheefgroei! 
Een bouwkundige kan het je zo uitleggen, dat wanneer je jezelf bij het meten van een te bouwen 
constructie bij het begin een tiende van een millimeter onnauwkeurigheid toestaat, dat minimale 
verschil van het begin later uitloopt op een onoverbrugbaar probleem. Dan staat je huis lekker 
scheef en past het dak er niet goed op! Dan staan die pijlers in het water niet goed onder de 
brug. Gevaarlijk! Zo was het bij Joris in feite ook gegaan. De speling, die al bij de basis was 
ontstaan was elk jaar groter geworden en daarmee ook het verschil met de groep. In de 
gesprekken met vooral Joris en zijn moeder kon ik deze droevige geschiedenis beetje bij beetje 
boven tafel krijgen. Elk schooljaar opnieuw had zich hetzelfde dilemma voorgedaan bij Joris: 
gaat hij over naar de volgende groep of laten we hem zitten? En elk jaar gaf zijn krachtige brein 
de doorslag, met vader dominant op de achtergrond. Joris kreeg steeds meer moeite met de 
regels en routines en raakte sociaal steeds meer geïsoleerd van de groep. Hij piekerde veel, 
kwam niet tot werken, ging ook weer regelmatig in bedplassen. Hij wist haast niet meer wie of 
wat hij was! Zijn omgeving keek ook scheef naar hem. Zijn gedrag werd zo onstuimig, dat zijn 



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

talenten en kwaliteiten niet meer werden opgemerkt, laat staan op waarde geschat. Ik bracht 
Joris ter sprake in een intervisiesessie en schrok eerlijk gezegd ook een beetje van de houding 
van de collega’s. Zagen zij Joris wel voor vol aan? Hadden ze niets gemerkt van dat hij zo 
eenzaam was? En hoe zat dat met die pestverhalen? Waren die wel serieus genomen? Wat was 
er gedaan om Joris te helpen? Ik schaam mij , dat ik moet zeggen; niet zoveel. Joris gaf 
problemen en de oplossing moest komen van hemzelf en van zijn ouders. Die moesten maar 
met hem de boer op voor psychosociale hulp, een kanjertraining of een andere school. Hij paste 
niet in een hokje. Er zaten geen handvatten aan dit kind. Mijn collega’s trokken een grens, de 
één wat eerder dan de ander, maar waren het over één ding zeeeer met elkaar eens: een 
leerkracht is geen kinderpsycholoog.  
 
Hoe ging het verder? 
 
1.De rol van de vader. 
Bij het in kaart brengen van de situatie van Joris, bij mij in groep 8, leunde ik aanvankelijk 
helemaal op de gesprekken met Joris en zijn moeder. We deelden de zorgen, zagen dezelfde 
dingen en Joris kwam enigszins tot rust, gewoon al door het feit, dat hij merkte, dat we er voor 
hem wilden zijn. Zijn moeder en zijn leerkracht. Maar…oeps…waar was pap in dit verhaal? In 
groep 2 lag vader al vaak in de clinch met zijn zoon, nu in groep 8 leek het erop, dat hij zich 
helemaal van zijn jongen had afgekeerd! Klopte dat? Hadden de collega’s gelijk? Lag de 
oplossing voor Joris vooral thuis? En dan wel heel specifiek in de relatie met zijn vader? Ik ging 
eerst op huisbezoek. Joris liet me zijn kamer zien en ik dronk thee met moeder. Vader kwam 
thuis en de spanning steeg meteen. Zo’n vijf minuten voordat vader de woonkamer in zou 
stappen, werden moeder en Joris en het zusje nerveus en gingen in rap tempo alle 
kinderspullen, speelgoed, huiswerk, schoenen, rondslingerende jassen en tassen opruimen. 
“Ja,” zei moeder, “ Bert vindt het fijner, dat als hij thuis komt alles er een beetje ordelijk en 
aangeharkt uitziet”. Okay…dat maakte al het e.e.a. duidelijk! Maar pas op: hier viel ik bijna in 
een door mijzelf gegraven kuil! De kuil die ‘aannames’ heet! Ruiken jullie, geachte lezers, mijn 
vooroordelen hier? Merken jullie, hoe ik geheel op de hand van Joris en zijn moeder was? En 
anti pap? Daar zat heus wel wat, hoor, maar dat wist ik niet zeker… oei…. 
 
2. Glad ijs! 
Ik begaf mij op glad ijs. Natuurlijk is een leerkracht geen kinderpsycholoog! Waar leg je als 
betrokken juf de grens? Wanneer schiet je door en wordt jouw betrokkenheid een vorm van 
gevaarlijke bemoeizucht? Waar doe je die leerling echt recht mee? Niet met het koesteren van 
een vooroordeel naar zijn vader in ieder geval!!! En ook niet met het zelf gaan poeren in een zo 
belangrijke relatie als die tussen vader en zoon. Ik rook gelukkig zelf ook de stank van een 
vastgezet denkraam. Net op tijd! Dus besloot ik , dat ik dit verder niet alleen zou gaan 
aanpakken. Ik besprak de situatie en mijn observaties met onze IB ‘er en de aan school 
verbonden kindercoach en samen bedachten we een list. Jazeker, dames en heren, hooggeacht 
publiek, een list! We nodigden Vader Bert en zijn vrouw Nanne uit voor een gesprek en bereidden 
dat goed samen voor. Welke startvraag? Welke vervolgvragen? Wie deed het woord? Wie leidde 
het gesprek? Wie stelde welke vraag? Hoe gingen we de vragen formuleren? Wat wilden we 
boven tafel krijgen? Alleen zo konden we onze vermoedens de kop indrukken en met een open 
geest dit gesprek aangaan! We wilden vader niet frontaal aanvallen of in een hoek drijven of 
eens flink aan de tand voelen en in het nauw drijven… Nou ja, dat wilden we natuurlijk wel, maar 
daar bereik je in de regel niet zoveel mee. We moesten op een andere manier vader uitnodigen 
om zijn verhaal te doen. We moesten ervoor zorgen, dat ook hij zijn kijk op zijn zoons 
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welbevinden zou kunnen durven toelichten, zodat we hem, ook hem, actief zouden kunnen 
betrekken bij het verbeteren van de toestand. 
 
3. In gesprek! 
Het voert te ver om hier nu een exact verslag neer te pennen van de gesprekken, die volgden, 
want, dan zou ik teveel gevoeligheden moeten prijsgeven en ja, er gingen een paar gesprekken 
overheen en, hola, het ging niet meteen vanzelf! Wat ik wel kan vertellen hier, is de opbouw die 
erin zat.  
We nodigden beide ouders uit om eerst eens ‘rustig van gedachten te wisselen’ over Joris 
schoolvorderingen. We gingen niet vooruit lopen op schooladviezen. We hadden rapporten en 
Cito uitslagen bij de hand. De IB ‘er zat voor en gaf ons om de beurt kort de kans om iets over 
Joris te zeggen. Ze vatte de opmerkingen steeds goed samen. Ze vroeg ons na te denken over: 
Waar is Joris goed in? Wat is zijn kracht? Waar staat hij nu? Waar heeft hij nog wat meer hulp bij 
nodig? Wat vertelt hij zelf thuis? En in de klas? Hoe is het met het pesten? Hoe heb jij, juf 
Corinne , dat pesten in de klas aangepakt? Zo concreet mogelijk! En daarna steeds een beetje 
meer de diepte in. Hoe voelt Joris zich na een lange dag op school? Gaat hij met tegenzin naar 
huis? Of juist naar school? Is hij ergens bang voor? Waar zijn jullie bang voor? Het lukte ons 
goed, om zo echt in gesprek te komen en na elke ontmoeting 2 weken rust te nemen voor we 
weer de koppen bij elkaar staken. Hoe is het vorige gesprek bij jullie aangekomen? Welke 
vragen leven er? Hoe zien jullie Joris? Op enig moment, moest ik vader toch een beetje het vuur 
aan de schenen leggen, door hem op de man af te vragen: “Als je aan Joris denkt en je afvraagt, 
waar is hij over 10 jaar, wat zie je dan voor je?” En dat gaf de doorbraak: vader werd emotioneel 
en kwam eindelijk van zijn ivoren troon met beide voeten op de grond. De angst, dat Joris, die 
bijzondere jongen, niet goed terecht zou komen was inderdaad heel groot bij hem. Hij lag er 
wakker van. Hij dacht, dat hij door heel streng te zijn, Joris’ gedrag ‘er wel uit zou kunnen 
krijgen’ en wist zich geen raad met Joris afwijzingen en kritiek. De angst dat Joris niet zou 
slagen in dit leven, was in feite de angst van vader. De angst, dat hij zou falen als ouder en 
opvoeder. De kern van de zaak bereikt! Wauw! Goed gedaan, team! Samen met de vader en de 
moeder! Stap voor stap! En ja, dat vroeg veel inzet, ook van mij, maar oh, wat was het de moeite 
waard! 
 
4. Houden van! 
Het enige dat je als ouder in ieder geval altijd goed kunt doen, is heel veel van je kind houden! 
Ze hoeven die liefde niet te verdienen! Laat je liefde voor je kind onvoorwaardelijk merken! Ook 
zomaar! Zonder aanleiding! En al helemaal niet als beloning voor wat dan ook! Daar sla je nooit 
een plank mee mis. Kijk naar je kind, waardeer je kind om wie hij of zij is en neem altijd als 
startpunt voor wat dan ook de antwoorden op deze twee hamvragen: Waar is jouw kind goed in? 
Waar heeft jouw kind nog wat extra steun bij nodig? En dan hebben we het niet alleen over 
schoolvakken, cijfers, prestaties , maar juist over zelfvertrouwen, een positief en kloppende 
zelfbeeld, zonder niet realistische verwachtingen en de durf om te ondernemen en onderzoeken. 
Vader Bert ging n.a.v. de gesprekken goed reflecteren op zijn invloed en aanpak en rol, en kwam 
zelfstandig tot het inzicht, dat hij te vaak en te lang en te overtuigend zijn zoon had weggezet 
als een onhandige sukkel. Met de beste bedoelingen, hè, niet om Joris te pesten, maar om hem 
op het goede spoor te dwingen. Voor zijn eigen bestwil. Voor later! Joris voelde zich een nul in 
de ogen van zijn vader. Joris was koppig, net zo koppig als zijn pa, gaan volharden in het 
spiegelen van zijn vaders reacties. Vind je mij een nul? Dan vind ik jou een lul! Met hulp en veel 
liefde voor haar man en haar zoon, heeft moeder thuis de beide mannen geholpen om elkaar 
weer te vinden en te leren waarderen: ze stuurde haar jongens er samen op uit! Mannendingen 
doen. Langs het stand met de hond, een fikkie stoken in het bos, wildkamperen onder de 
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sterren, barbeknoeien, vissen en voetballen. Joris kwam tot zichzelf en ging nog voor de 
kerstvakantie terug naar groep 7. Huh? Jawel! Dat lezen jullie goed! Terug naar groep 7. Met de 
volledige instemming van alle betrokkenen. Weg bij de pesters, die hun eigen aanpak kregen en 
terug naar waar hij alles weer goed kon overzien. Zonder paniek. Meer ruimte en rust in zijn 
hoofd. Meer adem in zijn smalle, onzekere jongenslijf. Niet meer de jongste zijn van het stel, 
maar één van de oudsten! 
 
Daarom heet deze geschiedenis bij mij: Joris en de kattepult. Door hem even achteruit te 
trekken, als het ware, kon hij weer op spanning komen en bij het loslaten een grote sprong 
voorwaarts maken!  
En dat heeft hij gedaan! Knap van hem! Goed gedaan, Joris! Klasse! 
 
 
 
 
 
 
 

 


