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VAN 

BUITEN NAAR 

BINNEN

‘Anders zijn is oké!’ Dat is de visie van 
basisschool ‘Het Rondeel’ in Den Bosch. 
Hoe leer je de kinderen om op deze ma-
nier met elkaar om te gaan? ‘Het Rondeel’ 
pakt dit grondig aan met een themaweek.

Het is muisstil in groep zeven. Dennis en 
Ricardo, twee leerlingen uit de groep met 
kinderen met specifieke ondersteunings-
behoeftes, houden een gastpresentatie. 
Ricardo vertelt dat hij eerst op de school 
van het Doveninstituut zat. Hij laat het 
microfoontje zien dat hij altijd om heeft. 
Hij heeft het nodig om te horen wat de 
leerkracht en de andere kinderen zeggen. 
Dennis vertelt dat hij door ADHD niet 
lang met hetzelfde bezig kan zijn. Aan 
het einde van de presentaties schieten 
vingers omhoog: Roepen kinderen wel 
eens iets naar je? Wat doe je dan? Word je 
soms gepest? Dennis en Ricardo vinden 
de belangstelling van de andere kinderen 
erg fijn. “Misschien snappen de kinderen 
nu beter waarom ik soms zo boos ben”, 
vertelt Dennis. En Ricardo zegt na afloop 
glunderend: “De andere kinderen vonden 
het knap dat ik de beste was op mijn 
vorige school!”

De gastpresentaties zijn een onderdeel 
van de themaweek rondom de visie van de 
school. “We gaan uit van mogelijkheden, 
kijken wat ieder kind nodig heeft om tot 
ontwikkeling te komen en dat bieden we”, 

zo licht directeur Nicole van Mook toe. 
“Kinderen met een zorgbehoefte hoeven 
dan niet naar het speciaal onderwijs.” Op 
de eerste dag van de themaweek werkt het 
team de visie verder uit én men is zelf aan 
de slag gegaan in de gymzaal. Jacqueline 
Groenendaal, juf van groep 5, vertelt: “Met 
een blinddoek om hebben we een balspel 
gedaan. Aan het belletje in de bal kon je 
horen waar de bal was. Het was leuk, maar 
ook inspannend en confronterend. Als het 
te lastig wordt, smokkelen wij. Dat kunnen 
blinde mensen niet. Met de kinderen 
hebben we ook zo’n gymles gedaan. Zij 
hadden dezelfde ervaringen.” 

In deze themaweek is het lespakket 
‘Handicap in de les’ gebruikt (zie kader). 
Hierin staan tips voor de gymles. De 
bijbehorende leskist biedt kinderen ook al-
lerlei mogelijkheden om zelf lichamelijke 
beperkingen te ervaren. Jacqueline noemt 
enkele voorbeelden: “Beschuiten smeren 
met ovenwanten aan, dat is een vrolijke 
kliederboel geworden. De kinderen moe-
ten samen een plan maken met oordop-
pen in. Vanzelf ontstaan misverstanden. 
En het is heel spannend om je met een 
blinddoek om te laten leiden door een 
klasgenoot. Zo is er steeds een mengeling 
van plezier en spanning. Daar hebben we 
in de klas over doorgepraat.”
Jacqueline: “De kinderen zijn ook gaan 
zien hoe vermoeiend het is om een han-

Leerlingen aan de slag met het lespakket

Heleen van Tilburg is tekst  schrijver  
(zie www.woordendiespreken.nl).  
NSGK (Nederlandse Stichting voor 
het gehandicapte kind) zet zich 
in voor kinderen en jongeren met 
een handicap in Nederland. 

dicap te hebben. Ze realiseren zich dat ze 
zelf dingen goed en minder goed kunnen 
en dat het fijn is als je bij dat laatste hulp 
krijgt.” De school heeft al vaker aandacht 
besteed aan omgaan met de verschil-
len tussen kinderen, maar nu heeft het 
meer effect gehad. “Door het uitgebrei-
de lesmateriaal van NSGK en doordat 
we een hele week met het thema bezig 
zijn geweest, is er veel meer verdieping 
ontstaan. De kinderen hebben niet alleen 
inzicht gekregen, ze vragen zich nu ook af 
hoe ze elkaar kunnen helpen.” 

Roland, Dennis en de andere school-
kinderen plukken daar de vruchten van. 
‘Hoi’, klinkt steeds vaker in de gangen 
als kinderen uit de verschillende groepen 
elkaar gedag zeggen. In de pauzes wordt 
vaker aan de kinderen met een handicap 
gevraagd of ze meespelen. De visie van 
‘Het Rondeel’ is weer een stapje verder in 
praktijk gebracht.

‘Handicap in de les’ is een lespakket 
dat onder andere bestaat uit drie les-
sen over kinderen met een handicap, 
een leskist met ervaringsmateriaal, 
een docentenhandleiding en een lijst 
met gastsprekers. Dit lespakket van 
NSGK is gratis te bestellen op www.
handicapindeles.nl. 

Meer informatie over ‘Het Rondeel’? 
Of over het ‘Handicap in de les?’ Kijk 
op de website www.tijdschriftzone.nl.

And e r s zijn is oké! 


