
 
 

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

 

 
 
Beste Roeptoeter, 
Ons kind heeft door de Corona een achterstand opgelopen. Of: de achterstand die er misschien al 
was, is in de Corona-tijd naar boven komen drijven. Hoe dan ook: Het lijkt erop, dat zij in de loop 
van het afgelopen schooljaar (groep 6) niet voldoende steun heeft gehad van haar nog wat 
onervaren, jonge leerkracht en niet voldoende heeft kunnen vertrouwen op haar basiskennis van 
de vakken rekenen, taal en spelling. Wat is wijsheid? Laten we haar groep 6 nog een keer 
overdoen bij dezelfde onervaren leerkracht en zonder de vrienden en vriendinnen of gaat zij met 
een extra pakket met de hakken over de sloot naar groep 7?  
Twee dubbende ouders 
 
Beste dubbers, 
Wat fijn, dat jullie juist deze vraag aan de Roeptoeter stellen! Al is het op de valreep van het 
lopende schooljaar, er zijn veel ouders en leerkrachten die met elkaar dit dilemma moeten zien 
op te lossen nog voor de grote vakantie. Welke keuze is het beste voor de kinderen in kwestie? 
Waarmee zijn zij het meest gebaat? Hoe kijken we naar de twee keuzes? Wat wegen we naast 
elkaar af? Wat pleit voor of tegen? De Roeptoeter doet graag een poging om te helpen kiezen! 
Welke vragen zouden jullie jezelf kunnen stellen? 
1. Wat is er bekend over de cognitieve ontwikkeling van jullie dochter? 
Hoe groot is de achterstand precies? Is de basiskennis inderdaad wankel of zijn de stappen in 
groep 6 te groot geweest? Is er sprake van ‘didactische verwaarlozing’, omdat er (te) weinig 
instructie is gegeven in Coronatijd, of is jullie kind gewoon niet zo’n snelle denker en meer een 
actieve doener? Zou het e.e.a. op te lossen zijn, door het bijspijkeren van de tafels der 
vermenigvuldiging en het automatiseren van alle bewerkingen tot en met 20? Heeft ze behoefte 
aan herhalingen van de spellingregels? Is de stap naar het ontleden van de taal te groot 
geweest? Hoe concreter je de antwoorden hebt op deze vragen, hoe beter je in kaart hebt, welke 
leerbehoeftes jullie dochter nou precies heeft. Is dat duidelijk, dan kan je kijken naar: hoe en 
waar en met wie kan zij het beste de nodige lesstof van groep 6 nog es stevig doornemen?  
2. Wat zien jullie van haar kwa sociaal-emotionele ontwikkeling? 
Zit ze goed in haar vel? Is ze ‘verkeerd jarig’? (Waarmee ik bedoel: nog relatief jong, want na 1 
oktober pas een jaar ouder…) Hoe voelt ze zich? Is zij een dromer, een denker of een doener? 
Heeft het e.e.a. haar onzeker gemaakt? Wat zou dat kunnen zijn? Wat zit haar eventueel dwars? 
Is zij zich bewust van jullie zorgen? Slaapt en eet ze goed? Gaat zij met plezier naar school? 
Komt zij met een krul in haar neus weer thuis? Vindt zij schoolzaken ‘saai’? En wat bedoelt ze 
daarmee? Dat het te moeilijk is, of dat het onderwijs van deze meester haar echt niet kan 
boeien? (Zo saai! Al die uitleg! Ik let niet op! Ik mis dus belangrijke instructies!) Wordt ze 
gezien?  
Met de antwoorden op deze vragen kom je erachter, of de achterstand misschien ook te maken 
zou kunnen hebben met het gevoel, dat zij niet in beeld is, wat een dalende motivatie voor 
school en leren in het algemeen tot gevolg kan hebben.  
3. Hoe ligt jullie dochter in de huidige groep? 
Heeft ze wezenlijke aansluiting bij de groep? Zit ze in een gezellige groep met veel 
vriendschappen? Speelt ze graag met de kinderen uit de groep? Speelt ze liever met jongere 
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kinderen? Moet ze op haar tenen lopen? Welke rol heeft zij in deze groep? Kan en mag ze 
zichzelf zijn? Is er sprake van groepsdruk? Wordt ze gepest? Maakt ze makkelijk vriendinnen? 
Kan ze vriendschappen ook volhouden? Hoe zou ze zich voelen in die andere ( jongere) groep? 
Kent ze daar ook al kinderen van? Welke groep past het best bij haar? 
Een onrustige of onveilige groep kan er ook voor zorgen, dat kinderen in hun leren blokkeren, 
omdat ze steeds beducht moeten zijn voor wat er in de groep allemaal speelt. Dan ligt de 
prioriteit niet bij het leren, maar bij het erbij horen, niet buitengesloten worden, de schrik voor 
conflicten en pesterijen. 
4. Hoe groot of klein is jullie vertrouwen in de leerkracht-van-dienst of in de toekomstige 
leerkracht? 
Hoe schatten jullie de leerkracht in? Kan de leerkracht op bovenstaande vragen ook zinnige 
antwoorden geven? Hoe goed kent hij jullie dochter? Heeft deze leerkracht misschien meer hulp 
nodig bij het organiseren van het onderwijs? Kunnen jullie je zorgen met hem delen? Kan hij zijn 
zorgen over jullie dochter met jullie delen? Zien jullie dezelfde hobbels en hiaten? Denkt hij goed 
met jullie mee? Heeft hij al eerder dingen gedaan, die goed werkten voor jullie kind? Kan hij 
eventuele beloftes waarmaken?  
WAARSCHUWING: Dit zijn pittige vragen! En ze komen heel dichtbij de persoon achter de 
leerkracht. Deel dit niet met andere ouders! Het is niet nodig om een hetze tegen een leerkracht 
te ontketenen!  
5. Welke extra ondersteuning kan de school jullie bieden? 
Beter is het om de hele school even onder jullie strikt besloten huiskamerloupe te leggen: 
Past het type onderwijs dat de school biedt wel goed bij jullie dochter? Wat is de visie op 
onderwijs? Hoe zelfstandig worden de kinderen gemaakt? Is er beleid op doubleren of juist niet 
doubleren? Werken er veel/ weinig kinderen met een eigen programma? Hoe is extra 
begeleiding georganiseerd? Is er voldoende expertise in de school in de vorm van bijvoorbeeld 
vaste remedial teachers, plusklassen, leesgroepjes, rekenondersteuning door een specialist? 
Hebben jullie daar al ervaring mee opgedaan? Hoe denkt de school over externe hulp en/ of 
bijles? Heeft de school een goed plan voor de aanpak van de gevolgen van de Corona crisis? 
EN DAN KOMT NU DE BELANGRIJKSTE VRAAG: 
6. Wat vindt jullie dochter zelf? 
Nee, vraag nou niet meteen: zeg, lieverd, wil je blijven zitten of wil je naar groep 7? Het vragen 
naar haar eigen blik in deze moet gaan over haar welbevinden. Mede op basis van haar eigen 
gedachten en gevoelens nemen jullie, haar ouders, uiteindelijk de beslissing! Het vragen is dus 
meer polsen: Hoe vindt zij dat het met haar gaat? Kan zij aangeven, waarom het gaat zoals het 
gaat? Wat kan ze goed? Wat wil ze beter kunnen? Wat wil ze graag leren? Welke dingen vindt ze 
moeilijk? Wat vindt ze leuk/fijn/goed van school? Wat vindt minder geslaagd? Hoe ziet haar 
droomschool eruit?  
Op de meeste van deze vragen zullen jullie het antwoord al kennen, maar dat neemt niet weg, 
dat ze ook voor een verrassing kunnen zorgen: veel kinderen weten heel goed, wie ze zijn, wat 
ze kunnen en wat bij ze past. De schrik voor verandering zit vaker bij de ouders, die het naar 
vinden om in het leven van hun kind een obstakel te zien opdoemen… Kinderen zijn flexibeler en 
wijzer dan je denkt! Bovendien zijn zij zichzelf en niet een optelsom van alle eigenschappen en 
ervaringen en talenten van hun ouders! Zij staan redelijk neutraal nog in de wereld! Projecteer 
dus niet je eigen angsten, negatieve ervaringen, akelige herinneringen op dat frisse, nieuwe 
mensenkind. Ze zijn vaak redelijk nuchter, hoor, op het pragmatische af.  
“Als ik blijf zitten, kom ik dan bij Karel in de groep? Als ik blijf zitten, krijg ik dan een juf of een 
meester? Als ik naar groep 7 ga, moet ik dan op bijles? Mag ik dan een eigen I-pad voor het 
oefenen?”  
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Ik hoop, dat dit relaas jullie zal helpen om de beslissing die genomen gaat worden goed te 
onderbouwen. Vertrouw je eigen oordeel!  
En dan nog dit: jullie onvoorwaardelijke liefde en inzet voor jullie dochter maakt bij beide opties 
het verschil. Wat het ook wordt: doubleren of met extra hulp naar groep 7, sta achter je besluit 
en steun door dik en dun je kind! 
Het is niet haar schuld… 
 
 
 
 
 
 
 

 


