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Ik ben samen met zoonlief op een informatieavond van een mid-
delbare 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 gespreks- 
onderwerpen … 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 meer-
derheid 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

Kloof

Redactioneel

www.medilexonderwijs.nl

www.medilexonderwijs.nl/poautisme www.medilexonderwijs.nl/coachautismepo

ONTDEK HET PROGRAMMA OP  
ONZE WEBSITE 

Speciaal voor:

•   Leerkrachten 
•   Onderwijsassistenten
•   Intern begeleiders
•   Remedial teachers

Masterclass
‘Autisme anders bekijken’
Leer en ervaar wat autisme met je leerlingen doet 
 
Woensdag 14 april 2021

Drie op de vier leerlingen met autisme ervaren leer-

problemen. Welke ondersteuningsbehoeften hebben

leerlingen met autisme? Hoe kom je hieraan tegemoet?

En hoe ervaren leerlingen met autisme de (school)wereld?

 
Bied je leerlingen met autisme passende begeleiding! 

ONTDEK HET PROGRAMMA OP  
ONZE WEBSITE 

Speciaal voor:

•   Leerkrachten
•   Intern begeleiders
•   Remedial teachers
•   Schoolbegeleiders

Inclusief gratis e-learning

Heb je leerlingen met autisme in de klas/op school?
Zorg dat je ze passend kunt begeleiden!

Volg de verdiepende masterclass ‘Autisme anders bekijken’
of specialiseer je tot ‘Autismecoach’.  

Cursus
‘Autismecoach’
Coachen en begeleiden van leerlingen met autisme  

Startdatum woensdag 12  mei 2021

Inadequate begeleiding aan leerlingen met autisme leidt tot 

overbelasting, overvraging en soms zelfs schooluitval.

Wat zijn beschermende factoren bij leerlingen met autisme? 

Hoe maak en lees je een autismepaspoort? En hoe

ondersteun je leerlingen met autisme en hun leerkrachten? 

Word in zes dagen opgeleid tot autismecoach!
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Inhoud

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

Recensie Meer dan slim
Handvatten voor het voeren van 
oplossingsgerichte en talentgerichte 
gesprekken met begaafde leerlingen.

Kleuters observeren
Vanaf augustus 2022 mag je bij kleuters 
geen toetsen meer afnemen. Hoe volg 
je hun ontwikkeling dan?

Column Sansevieria
Het kan altijd erger. Over het belang 
van relativeren.

Laat je werk zien!
Visualisaties ter ondersteuning van 
gesprekken in de leerlingenzorg.

Recensie  
Reisgids zelfregulerend leren
Hoe je als (reis)begeleider leerlingen 
helpt om meer zelfregulerend te leren.

Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een bijzon-
dere of zeldzame aandoening, stoornis 
of eigenschap bij kinderen. Deze keer: 
cerebrale parese.

Recensie  
Mijn beschermende brein
Over pijn: waar komt het vandaan en 
hoe ga je ermee om? 

Twice-Exceptional
Dubbel-bijzondere leerlingen hebben 
kenmerken van (hoog)begaafdheid 
en een leer- of ontwikkelingsstoornis. 
Hoe onderzoek je hun tegenstrijdige 
behoeften?

Topboek!
De must-reads van Marisca Milikowski 
en Karen Schol.

Agenda en ledenacties
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Bewezen effectief

Technieken om kinderen met 
ongeconcentreerd en/of  
druk en impulsief gedrag te 
ondersteunen.18

Speelveld van het kind

Beeldbegeleiding, waarbij  
ouders en kind ook een camera 
mee naar huis krijgen.
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Voor meer info of bestellen: 

www.uitgeverijpica.nl
Gratis verzending vanaf 20 euro!

(Alleen binnen Nederland)

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser | paperback
112 pagina’s | ISBN 9789493209213 | € 19,95

Thijs Roovers en Jan van de Ven | paperback
188 pagina’s | ISBN 9789493209114 | € 19,90

Naomi Smits | illustrator: Mieske Klomp
paperback | 136 pagina’s | ISBN: 9789493209190 | € 16,95

Wilna van den Brink en Marije den Otter
Paperback | Set van 10 projectgidsen en
1 handleiding (ook los verkrijgbaar)
ISBN 9789492525215 | € 60,00

Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte | paperback 
onderbouw: 160 pagina’s | ISBN 9789493209015 | € 17,95

Marcel Schmeier | paperback
184 pagina’s | ISBN 9789492525994 | € 16,95

De kracht van diversiteit

Een bevlogen pleidooi

Een (h)eerlijk boek

Hoogbegaafdheid Maak begrijpend lezen leuk!

Slow teaching

Naomi Smits, leerkracht met pas-
sie voor haar vak, onderwijsco-
lumnist en moeder, schreef een 
persoonlijk verhaal over haar on-
derwijscarrière tot nu toe, door-
spekt met anekdotes en grappige 
opmerkingen van leerlingen. Haar 
verhaal heeft echter een serieuze 
ondertoon. Ze observeert, stelt 
vragen en maakt zich druk om het 
imago van haar vak. In dit boek 
neemt ze de lezer mee in haar vi-
sie van hoe het óók zou kunnen.

Briljant verrijkend projectonderwijs 
biedt een overzichtelijke structuur 
voor projectmatig onderwijs aan 
(hoog)begaafde leerlingen (groep 4 
t/m 8/plusklassen). Ze doen nieuwe 
kennis op en werken aan sociaal-
emotionele ontwikkeling en execu-
tieve functies. Briljant bestaat uit een 
projectgids voor leerlingen en een 
lerarenhandleiding.

Close Reading in de praktijk bevat 
dertig complete lessenseries voor 
het basisonderwijs: tien voor de 
onderbouw, tien voor de midden-
bouw en tien voor de bovenbouw. 
Per serie (van drie lessen) staat één 
tekst centraal. Gekozen is voor 
mooie, vaak bekende en veelge-
lezen prentenboeken en teksten 
(ook gedichten), zowel verhalend 
als informatief. Verkrijgbaar als 
losse delen of in diverse voordelige 
combinaties.

Instructie wint aan kracht als je 
hierbij op het bord schrijft – of dit 
nu een krijtbord, een whiteboard 
of een smartboard is. Maar hoe 
gebruik je het bord optimaal? 
In dit boek pleit Onderwijsgek 
Marcel Schmeier voor ‘slow tea-
ching’, waarbij bordwerk zorg-
vuldig wordt opgebouwd en 
geordend, leerlingen aantekenin-
gen maken en de leerstof staps-
gewijs en grondig wordt onder-
wezen én geleerd.

Dit boek is een pleidooi voor het 
benutten van uiteenlopende le-
raarvaardigheden in het onderwijs. 
Meer variatie in functies komt het 
leren van leraren én het leren van 
leerlingen ten goede, en versterkt 
dus de onderwijskwaliteit op een 
school. Toonaangevende onder-
wijsexperts geven hun visie op dit 
onderwerp en benadrukken vanuit 
hun ervaringen en kennis de kracht 
van diversiteit in onderwijsteams.

In 2017 ontketende de actiegroep 
PO in actie een revolutie in onder-
wijsland: leraren namen het heft in 
eigen hand. Hoofdrolspelers Thijs 
Roovers en Jan van de Ven vertel-
len op boeiende wijze over wat 
hieraan voorafging en hoe zij deze 
stormachtige tijd beleefden. Verder 
besteden zij ruim aandacht aan hoe 
nu gaat en hoe het verder moet: 
hoe kunnen leraren hun vak terug 
claimen?

Handleiding Briljant  Verrijkend Projectonderwijs
Richtlijnen voor ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van  

Briljant-projecten in de midden-en bovenbouw

pica

Wilna van den Brink en Marije den Otter

CLOSE READING
IN DE PRAKTIJK

Dortie Mijs
Liz Bunte
Ebelien Nieman

Lessenseries voor de onderbouw
groep 1 t/m 3

PICA

Dortie Mijs is senior onderwijs

adviseur bij Expertis Onderwijs

adviseurs. Ze begeleidt scholen in 

het basis en voortgezet onderwijs 

bij het versterken van hun taal 

en leesonderwijs. Ze is expert op 

het gebied van Close Reading en 

medeauteur van het boek Close 

Reading. Werken aan dieper tekst-

begrip in het basisonderwijs.

Liz Bunte is onderwijsadviseur 

bij Expertis Onderwijsadviseurs. 

Ze begeleidt scholen en leer

krachten bij het versterken van 

het didactisch handelen en is 

expert op het gebied van Close 

Reading. Ze heeft geruime tijd 

in het onderwijs gewerkt in 

verschillende functies.

Ebelien Nieman is senior onder

wijsadviseur en taalspecialist bij 

Expertis Onderwijsadviseurs. Ze 

begeleidt scholen en leerkrachten 

bij het versterken van hun taal en 

leesonderwijs. Ze is expert op het 

gebied van Close Reading en heeft 

brede expertise opgebouwd in 

duurzame schoolbegeleiding.

Met de aanpak Close Reading help je leerlingen 

om prentenboeken en teksten daadwerkelijk te 

doorgronden. Close Reading zorgt er niet alleen 

voor dat leerlingen deze beter begrijpen; door de 

gevarieerde werkvormen beleven ze er ook veel 

plezier aan. 

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw 

groep? Dit boek bevat tien compleet uitgewerkte 

lessenseries voor groep 1 tot en met 3. Per les

senserie (van drie sessies) staat steeds één pren

tenboek of tekst centraal. Gekozen is voor mooie, 

vaak bekende en veelgelezen prentenboeken en 

teksten (ook gedichten), zowel verhalend als in

formatief.

Close Reading in de praktijk bestaat uit twee 

delen. Deel 1 geeft kernachtig weer wat Close 

Reading is, hoe je geschikte prentenboeken en 

teksten kiest en hoe je jouw lessen opbouwt. In 

deel 2 volgen de lessenseries, inclusief veel voor

beelden, tips, werkvormen en werkbladen. De 

werkbladen zijn ook digitaal beschikbaar.

Met Close Reading in de praktijk doe je veel in

spiratie en ideeën op voor hoe je met allerlei tek

sten in jouw groep aan de slag gaat. Zo wordt 

begrijpend lezen leuk; niet alleen voor de leerlin

gen, maar ook voor jezelf!

Deze uitgave is het praktische vervolg op het succesvolle boek 

Close Reading. Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. 

Er zijn ook uitgaves voor de midden- en bovenbouw.
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