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Redactioneel

Kloof
Ik ben samen met zoonlief op een informatieavond van een middelbare school, nog ver voor coronatijd. In een drukke aula, waar
ouders en potentiële nieuwe leerlingen rondlopen, heb ik een
spontaan gesprek met de rector. Ik vraag hem naar zijn visie op
onderwijs en hoe de leraren op deze school lesgeven. In een flits
denk ik terug aan mijn eigen middelbareschooltijd, ergens in een
provinciestad in het zuiden van het land. Informatieavonden kan
ik mij eigenlijk niet herinneren, maar ik bedenk me dat mijn ouders
– met alleen mulo en lts – een dergelijk gesprek met een rector
nooit hebben gevoerd. Ze waren geïnteresseerd in school en gingen
mee naar mentorgesprekken, maar toch ervoer ik een behoorlijke
afstand tussen thuis (inclusief het dorp waar ik opgroeide) en mijn
middelbare school. De omgangsvormen, de gewoontes, de gespreksonderwerpen … Het kostte me tijd en energie om mijn weg te
vinden in die onbekende wereld.
Als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk, denk ik: wat hebben zij een
bevoorrechte positie. Zij ervaren geen kloof en zien hun leraren als
mensen zoals hun ouders. Ze krijgen thuis hulp bij hun schoolwerk,
misschien zelfs meer dan ze lief is. En als het nodig is, bel ik met hun
leraren. Of de rector.
De reportage op pagina 6 gaat over de kloof tussen school en thuis.
Redactielid Nettie Kramer ging kijken op basisschool Al Wafa in
Amsterdam-West, die werkt met het concept ‘De Transformatieve
School’. De leraren zijn erin getraind om zich bewust te zijn van
de verschillende leefomgevingen van leerlingen: school, thuis, de
straat. Mijn oog bleef haken bij deze zinnen: ‘De overgrote meerderheid van de leerlingen ervaart dat de sociale codes tussen die
leefwerelden verschillen en soms zelfs botsen. Leraren moeten oog
hebben voor die sociale pijn als ze de kansengelijkheid van deze
jongeren willen vergroten.’
Het concept ‘De Transformatieve School’ is bedoeld voor scholen in
grote steden, die ‘superdiverse’ leerlingenpopulaties hebben. Toch
denk ik dat andere scholen ook iets kunnen leren van de beschreven
aanpak. ‘Pijn’ is misschien een groot woord, maar de worsteling is
overal. Ook bij leerlingen op een school ergens in een provinciestad.
Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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Bijzondere kinderen

Basisschool Al Wafa in Amsterdam
werkt aan gelijke kansen met het
programma ‘De Transformatieve
School’.

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis
of eigenschap bij kinderen. Deze keer:
cerebrale parese.
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Reisgids zelfregulerend leren
Hoe je als (reis)begeleider leerlingen
helpt om meer zelfregulerend te leren.
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