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Melchior en de meecee. 
De kleuters van mijn groep 1/ 2 spelen er op los op deze maandagmorgen! Ze hebben meteen bij 
binnenkomst hun magneetkaartjes op het keuzebord gekwakt of zijn bezig met opdrachten aan 
tafels, op matten en in de hoeken. Melchior, net een week bij ons in de klas, staat nog steeds bij 
het keuzebord. “Kan je niet kiezen, man?” vraag ik hem. Hij geeft geen antwoord. “Denk nog maar 
even na. Er is nog plek in de bouwhoek en bij de stempeltafel, zie je wel? En je kan ook nog in de 
huishoek of bij het verfbord!” Ik wijs het hem aan op het bord en dan vervolg ik mijn rondje. 
Wanneer ik even later weer bij hem ga kijken, hoor ik hem mompelen: “Y is bij de zandtafel. Ik wil 
met Y spelen, maar daar is geen plek, want A en R en S zijn daar ook al. En je mag maar met 4 
tegelijk. En met B en M en R wil ik niet in de bouwhoek. En ook niet met T en J en H in de 
huishoek…” Wauw! Hij kent alle plaatjes en namen van de kinderen in de klas al uit zijn hoofd! 
Omdat er ergens anders in de klas herrie is ontstaan, laat ik Melchior nog maar weer even aan zijn 
lot over. Die loopt niet weg! Althans, na het sussen van de herrie zie ik hem niet meer bij het 
keuzebord staan. Waar is hij naartoe? J weet het! “Melchior is naar de wc,” zegt ze. Als hij even 
later terugkomt in de klas vraag ik: “Is het gelukt? Heb je geplast?” “Nee”, schudt hij, “er ligt al een 
plas in de jommes meecee!” 
 
Maak kennis met Melchior! Een opvallende kleuter van 5 jaar, die ik een jaar mocht begeleiden 
in mijn kleuterklas. Waar hij eerder, als vierjarige, op school had gezeten, was niet bekend. In de 
aanmeldingsformulieren stond ook niet of hij op een peuterspeelzaal of crèche had gezeten. 
Had mij dat al moeten waarschuwen? 
 
Vlak voor de zomervakantie verdween hij uit mijn klas. Om precies te zijn: op de laatste 
schooldag. Melchior was ’s ochtends niet verschenen. Al op vakantie? Voor de files uit? 
Clandestien een vrij-dagje erbij gesnoept? Dat deden meer ouders!!! Ik speelde net buiten met 
de hele klas, toen zijn moeder ineens het plein opkwam. Ze stapte kordaat op mij toe. Ik 
verwachtte een verklaring voor de afwezigheid van haar zoontje. Ik weet nog dat ik dacht: “Niet 
al op vakantie, dus!” Hopelijk was er niets ernstigs aan de hand? Ze keek zo stuurs! Bij mij 
aangekomen, ging ze er echt even stevig voor staan, haalde diep adem en zei, dat Melchior niet 
op school was, omdat hij aan het kennismaken was op zijn nieuwe school! Na de vakantie zou hij 
niet meer bij ons terugkomen! Hij werd door mij, door ons, niet gezien! Hij werd de hele tijd 
gepest! Door iedereen! Huh? Wanneer dan? En waarom was ze dan niet eerder bij mij, bij ons, 
komen aankloppen? En hoe kon het, dat ik, dat wij in de vele gesprekken met beide ouders daar 
noooit iets van hadden gehoord? Ik geloofde mijn oren niet! Ik was compleet overdonderd! Ik 
kon haar alleen maar stamelend doorsturen naar onze directeur…  
Wat was dit nou allemaal? Wat was er aan de hand? Nog geen drie weken geleden was de hele 
klas bij hem thuis uitgenodigd voor zijn partijtje… Hij zou immers 6 worden in de vakantie? 
 
Melchiors moeder beende na haar gesprek met de directeur van het plein af, ze holde nog net 
niet! Weg van ons in gebreke gebleven schooltje, zonder mij nog te groeten. Zo zag ze ook niet 
mijn totale verwarring en ontreddering. Alsof ik een stomp in mijn maag had gekregen… de hele 
dag een dof gevoel…Wat had ik, hadden wij, gemist dan? 
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Terugscrollen maar, die film die Melchior heette… en scannen op de twee aanklachten: Hij werd 
niet gezien (1.) en hij werd door iedereen gepest.(2.) 
 

1. Werd hij gezien? 

Melchior kwam met veel plezier naar school. Hij was altijd opgewekt, nooit ziek of zeurderig, erg 
vriendelijk maar ook vaak in zichzelf gekeerd. Het afscheid nemen van zijn ouders ging 
aanvankelijk niet zo vlot, maar daar had ik een beproefd vast ritueel voor, dat ook bij hem 
werkte als een tierelier… Een drie-taps-raket: eerst moest hij met de voeten op de gekleurde 
tegel bij de deur van de klas gaan staan. Nog in de gang. Voor een laatste knuffel en een kus. 
Dan ging hij de klas in en op een speciaal voor dat doel op de grond geplakte afdruk van twee 
voeten staan. Zwaaien naar paps en maps , die in de deuropening stonden. Daarna gingen zij 
weg en liep Melchior naar het raam aan de straatkant, waar hij, samen met mij, nog es naar zijn 
ouders ging zwaaien.   
Melchior was opvallend slim. Hij kon al tellen tot en met honderd, maakte zijn eigen sommen en 
hij las al diverse maan roos vis boekjes. Hij had een enorme kennis van treinen en vooral van 
dienstregelingen! Hij kende de plattegrond van het station van Amsterdam uit zijn hoofd! Hij 
verzamelde afbeeldingen van verkeersborden. Maar dan alleen die met getallen erop! In zijn 
kamer hingen die aan alle muren. Dat vertelde hij mij een keer. Op huisbezoek ben ik niet 
geweest. Het was namelijk wel gebruikelijk op mijn school, niet verplicht, om elk jaar bij alle 
kinderen uit je klas op huisbezoek te gaan. Heel gezellig! Maar zijn ouders hadden zich niet 
ingeschreven op één van de tijden uit het bezoekrooster. Misschien ook een indicatie?  
Melchior was gebiologeerd door het verschijnsel ‘deur’. Hij bestudeerde alles: van de 
scharnieren, de handgrepen, het slot, t/m de ramen en de sponningen… De deurtjes naar de 
kleuterwc’s sloten niet tot op de grond. Dat had hij nog nooit gezien! Waren we hem kwijt, dan 
lag hij steevast die vier deurtjes van de kleuterwc’s te bekijken, vanaf de grond dus, zo ongeveer 
vanonder de wastafels ertegenover.  
Hij droeg vaak dezelfde kleren en op enig moment viel het mij op: de kleren hadden ‘de kleur van 
de dag!’ Dus op maandag droeg bij blauw, op dinsdag groen, op woensdag donkerrood, op 
donderdag was het tenue grijs en op vrijdag kwam hij altijd met zijn dinosaurustrui. Hij kon 
zichzelf goed aankleden. Hij hield niet zo van knutselen of tekenen, maar deed braaf mee met 
de knijperwerkjes (opdrachten voor de oudste kleuters). Hij hield zich mega goed aan de regels 
en routines van het kleuterleven in de klas. 
 
Met gymmen bij meester N deed hij echter niet mee, zelfs niet samen met zijn buddie Y. Hij zat 
liever aan de kant te genieten van wat hij zag. Hij was niet onhandig, maar wel een beetje log. Of 
was hij gewoon een beetje lui? Hij zag er misschien ook niet zo de noodzaak van in, van dat 
oeverloos geklim en geklauter? Het wandrek op? En er daarna weer af, zeker! Wat was 
daarboven dan te halen? Tikspelletjes in de kale zaal, met mij, zijn eigen vaste juf, vond hij wel 
erg leuk. Was hij de tikker, dan wassie niet te houden en gaf zijn beurt niet meer af…  Hij was erg 
op mij gesteld (of gefocussed ? ) en ik op hem. Hij was dol op mijn grapjes! We hadden samen 
veel plezier! Maar , maakte ik een bepaald geintje, bijvoorbeeld bij het handenschudden voor het 
naar huis gaan of bij het pellen van een banaan, dan bleef hij dat eindeloos herhalen, ook thuis!  
Hij speelde vooral met of naast of achter of op of onder Y!!! Hij kende Y goed, want dat was zijn 
buurjongetje. Wat Y deed, buiten de gymzaal, deed Melchior ook. Hij volgde hem als een 
schaduw. Voor Y was dat niet altijd even fijn. Die kon zich dan ineens geërgerd van Melchior 
afwenden. Dat maakte Melchior soms verdrietig. Dan zwommen zijn oogjes. Vertellen wat er 
aan de hand was, kon hij op zo’n moment beslist niet. Y was een vrolijke boef, dus daar boften 
Melchior en de hele klas mee! Y had altijd wel een leuk plan! De lachers op zijn hand! Honing 
aan zijn kont! Een echte hit, bij alle klasgenootjes, was wanneer Y zichzelf in een rok hees in de 
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huishoek en dan met hoge stemmetjes en rare loopjes de moeder speelde. Melchior vond dat 
ook prachtig, maar begreep niet, dat wanneer Y de rok aan had, hij dan niet ook diezelfde rok 
tegelijkertijd aan kon hebben. “Ik wil dat ook!” “Jij mag straks!” “Ik wil die ook!” “Dat kan niet nu! 
Nu heeft Y de rok al aan!” “Ik wil dat ook!” “Hier is nog een andere rok!” “Ik wil ook de moener 
zijn! Met die rok! Die is van de moener!” “Maar die heeft Y al aan! Je kan niet samen in één rok!”  
 
En dan nog dit: Meestal was hij Melchior, maar soms kwam hij binnen met de mededeling, dat 
hij een wit konijn was of een speurhond of een gevaarlijke krokodil. Op de ma wo en vr begon ik 
de dag niet in de kring, maar liet ik de kinderen meteen actief aan de slag gaan. Bij binnenkomst 
zat ik dan wel in mijn dikke dames luie juffen voorleesstoel en dan kwamen de kinderen naar mij 
toe om me een hand te geven. Dan kon ik ze even goed aankijken en een praatje maken, ook 
met de meegekomen ouders. Hoe stond de pet? Niet met het verkeerde been uit bed gestapt? 
Geen huiselijke bijzonderheden? Afspraak met de tandarts? Hond nog in leven? Hamster nog 
okay? Iedereen nog gezond? Opa alweer terug uit het ziekenhuis? Melchior gaf mij altijd braaf 
een hand en zei heel keurig: “Goenemorgen, juf Corinne”. Hij keek mij echter nooit recht aan. 
Wanneer hij mij toevertrouwde, wie hij die dag zou zijn, dan hing hij heel aanhankelijk tegen mij 
aan en mompelde, wat ik moest weten. Zijn blik zo ongeveer gericht op één van mijn oren. Hij 
hield de parallelle identiteit van dienst de hele dag consequent vol! Vergat ik in de loop van de 
dag even wie hij was, dan corrigeerde hij mij vriendelijk, maar beslist. “Ik ben een wit konijntje!!!”  
Kortom: Ik zag Melchior als een Opvallend Slim en eerlijk is eerlijk, ook als een Opvallend Apart, 
gezellig en vriendelijk klein mannetje. 
 

2. Werd hij gepest?  

Hij werd nooit gevraagd op een partijtje en ging maar één keer met Y de klassen rond, toen Y 
jarig was. Melchior liet de klas met rust en de klas liet hem met rust. Werd dat thuis ervaren als 
gepest zijn? Altijd alleen? Niet met vriendjes mee naar huis? Gemeden als de pest? Met andere 
kinderen dan Y had hij minder contact, maar hij stoorde ze nooit in hun spel. Was Y niet 
beschikbaar, dan speelde hij alleen. Hij puzzelde als een malle en maakte mooie bouwsels van 
de Knex. Dan zat hij met eindeloos geduld op de mat. Heel tevreden te zijn. De treinbaan vond 
hij 3x niks, want onze houten Brio set leek niet op echte treinen. “Je kan geeneens zien of dat 
een intercity is of een stoptrein!” Met de verkeersborden op de verkeersmat speelde hij ook 
graag. Dan zette hij eerst een parcours uit, koos een auto in de kleur van de dag en reed 
daarmee heen en weer langs de routes. Er ontging hem weinig. Hij kwam mij vaak vertellen, wat 
hij had gehoord en gezien en vooral ook wie zich niet aan een bepaalde regel of routine had 
gehouden… Bij het met andere klassen buiten spelen ging het zo: meestal holde hij ergens in de 
buurt van Y over het plein. Was dat niet mogelijk, dan scharrelde hij in zijn eentje tussen alles en 
iedereen door. Volkomen ongestoord en met een glimlach op het gezicht. Hij werd niet 
nagedaan noch nageroepen, er werden geen gekke bekken tegen hem getrokken. Was hij wit 
konijn of enge krook, werd hij niet uitgelachen. Dat hoorde blijkbaar gewoon bij hem. Het kwam 
overtuigend over en hij viel er niemand mee lastig. Werd hem iets gevraagd, dan gaf hij wel 
antwoord. Sloeg dat antwoord niet echt op de vraag, dan haalde de vragensteller de schouders 
op, keerde terug naar het even onderbroken spel en vervolgde Melchior zijn eigen, eenzame(?) 
weg. “Wil je straks met ons meedoen, Melchior?” “Wat is straks? Is dat nu? Nee! Nu is nu en 
straks is nooit nu! Straks is altijd later…!” Ook zijn ouders leken weinig aansluiting te hebben bij 
de andere ouders van school. Bij het ophalen van Melchior stonden ze vaak helemaal apart, 
ergens langs de kant, op een vaste plek. Ik zag ze nooit in gesprek met anderen. Voelden zij 
zich ook niet gezien? En zelfs gepest? Door het negeren? 
Kortom: Melchior was dus best veel alleen. Maar had hij daar last van? Ik dacht te zien van 
niet… 
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En dat bracht mij natuurlijk op de volgende vraag: 
 

3. Wat zagen zijn ouders dan? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, pakte ik, op die laatste vrijdagmiddag voor de grote 
vakantie, de map met gespreksverslagen erbij. Van elk gesprek maakten wij, de leerkrachten op 
deze fijne kleine school, een kort verslag volgens een eenvoudig format. Datum? Wie aanwezig? 
Aanleiding voor het gesprek? Welke punten zijn besproken? Welke afspraken zijn gemaakt? Een 
kopie ging altijd voor de ouders mee naar huis en kwam, na lezing, door de ouders getekend 
terug. Dit systeem werd vaak vervloekt, maar niet door mij. Ik ben er altijd heel blij mee 
geweest. Ook toen. Juist toen! 
Ik herlas de verslagjes van de vijf met beide ouders gevoerde gesprekken. 
(Kennismaking/Startgesprek in september. Voortgangsgesprek in november. Extra gesprek in 
januari. Extra gesprek in maart. Eindgesprek in mei.) Bij het laatste gesprek waren ook de Intern 
Begeleider en de leerkracht van groep 3 aanwezig geweest. Melchior kon immers al behoorlijk 
goed lezen en rekenen? Wat zou zijn programma moeten zijn in groep 3? Welke leerbehoeftes 
had hij? Konden we iets voor het compacten? Op welk terrein zouden we hem extra moeten 
uitdagen? Met welk maatje zouden we hem laten beginnen in groep 3? Hoe konden we hem het 
beste begeleiden? 
Op alle door de ouders teruggegeven kopietjes waren kernwoorden onderstreept. Dat was mij al 
na het startgesprek opgevallen, maar had me niets anders gezegd, dan dat één van de ouders 
een onderstreper was. Wij hadden zo’n buurman! Die las de krant met de pen in de hand en 
onderstreepte er op los! Las je het artikel na hem, dan hoefde je alleen maar naar die strepen te 
kijken, om te begrijpen waar het over ging. Nu lagen de verslagen van de vijf gesprekken naast 
elkaar op mijn bureau en viel bij mij het kwartje… nou ja… de rijksdaalder!!! Bij elkaar vormden de 
onderstreepte woorden, losgetild van hun context, namelijk een lijst. Een op het eerste gezicht 
willekeurige opsomming van Melchiors kwaliteiten. Maar bij nadere bestudering werd die lijst 
een  soort van niet mis te verstane blauwdruk, die je bijna naadloos kon leggen naast de 
algemene afvinklijst, die in het onderwijs wel gebruikt wordt om na te gaan, of een leerling 
misschien iets zou kunnen hebben van een aan een bepaald kenmerk uit één of meerdere aan het 
autistische spectrum gerelateerde eigenschappen. BOINK! Zou het zo gegaan zijn? Was dat wat 
zijn ouders zagen: mijn vingerwijzen naar autisme? Dat was misschien al eerder gebeurd! Die 
lijst, opsomming, samenvatting, blauwdruk, die bijna-diagnose hadden ze misschien al eerder 
onder de neus gehad? Bij de crèche? De speelzaal? Zijn eerste jaar op school? Welke school? 
Het woord autisme was in alle gespreken met mij, met ons, niet één keer gevallen, maar toch 
was ik, waren wij, met die gesprekken, met het delen van mijn, van onze, kale observaties, de 
ouders te na gekomen? Schuurden die gesprekken onbewust tegen hun grootste angst aan? De 
angst, dat ik, dat wij, op deze nieuwe school in Melchior vooral een autist zouden zien? En 
vertaalden ze dat naar: hij wordt niet gezien voor wie hij is? Hij mag en kan hier zichzelf niet 
zijn? Wegwezen dus? En gauw ook? 
 
Pas twee jaar later hoorden we van Y per ongeluk naar welke school Melchior toen was gegaan. 
Y mocht het niet verklappen, maar het ontschoot hem toch een keer… En Melchior was ook 
verhuisd! Weer later kreeg onze Intern Begeleider via het groot overleg tussen het 
basisonderwijs, Jeugdzorg en de GGZ nog een melding van zorg over deze kleine man. Het van 
school naar school hoppen begon op te vallen. Uiteindelijk werd hij, in ieder geval voor een half 
jaar, geplaatst op een speciale school, die ik hier niet met name zal noemen. 
 
Ik kan hier wel zeggen, dat ik van ganser harte hoop, dat hij de begeleiding heeft gekregen die 
hij verdiende! En dat hij, met of zonder diagnose, met of zonder brandmerk, met of zonder 
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officieel erkend label , niet beperkt zal zijn geweest in zijn ontwikkeling, maar dat zijn ouders en 
begeleiders, waar dan ook en hoe dan ook, dat eventuele diagnostiseren/ brandmerken/ 
labellen/ benoemen van zijn kwaliteiten en eigenschappen niet als een hindernis hebben 
ervaren, maar dat ze daarin juist een kans hebben gezien om hem te laten zijn wie hij was.  
Dat ze altijd onvoorwaardelijk van hem zullen zijn blijven houden, staat voor mij als een paal 
boven water! Want uit de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun kinderen komen alle 
acties ter bevordering van het welzijn van de kinderen voort. Zelfs die acties, die in hun streven 
het doel lijken te missen… vergeet dat nooit, beste leerkracht! (Ik spreek hier ook tegen 
mijzelf!!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


