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Premium

Na ’rommelige’ jaren vindt hoogbegaafdenonderwijs
nieuw thuis op Naardense Comeniusschool: ’Veel
verdieping, beleving en eigen verantwoordelijkheid’

Een groepje leerlingen mag zelf aan de slag met de techniekkoffer over magnetisme.
© Foto’s Studio Kastermans/Danielle van Coevorden
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NAARDEN

Jarenlang kampte het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Gooi noord
met huisvestingsproblemen. Daar is nu een eind aan gekomen met de
verhuizing van de OBS in de Blaricumse Bijvanck naar de
Comeniusschool in Naarden. ,,We kunnen weer gaan bouwen.”

,,Het is een zij en ze heet Sunny. We mogen haar wel even pakken hoor. Ze eet
krekels en meelwormen. Nee, die hoeven we niet zelf te vangen, die kopen we
gewoon in de dierenwinkel.” Opgewonden klinken de stemmen van de leerlingen
uit groep 7/8 door elkaar terwijl ze voorzichtig een okergele baardagame uit het
terrarium halen. Een baardagame in de klas? Ja, dat kan op het
hoogbegaafdenonderwijs. ,,We hebben ook vissen en cavia’s. Zullen we die ook
even pakken?”

Schaken en bridge

De dieren in de klas geven meteen weg dat het hb-onderwijs net even anders in
elkaar steekt dan het reguliere onderwijs. Maar ook het grote schaakbord met
stukken en de rode koffers met techniekopdrachten zijn geen vaste elementen in
andere klassen. ,,Naast de standaard vakken als taal en rekenen, geven we veel
verdiepings- en belevingsonderwijs”, vertelt hoogbegaafden specialist en intern
begeleider Manon-Yvette Beemer. ,,Zo zijn schaken en bridge voor deze kinderen
vaste elementen in de week en krijgen de leerlingen in groep 8 EHBO.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Baardagame Sunny krijgt krekels te eten van de kinderen.
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Sinds dit schooljaar biedt de Comeniusschool onderdak aan twee hb-groepen
(4/5/6 en 7/8) met in totaal 25 kinderen. Zaten ze in Blaricum nog ietwat
geïsoleerd in het gebouw, in Naarden maken de twee klassen echt onderdeel uit
van de reguliere school. ,,Ze hebben hun eigen twee lokalen met eigen
leerkrachten, maar er is veel kruisbestuiving met de andere leerlingen. Ze spelen
samen buiten, vieren straks gezamenlijk kerst en Pasen en kinderen uit de
reguliere groep die voorlopen bij een bepaald vak, kunnen een keer een les in de
hb-groep meedoen”, zegt schooldirecteur Annemieke den Exter. ,,Andersom kan
dat natuurlijk ook, zo profiteren de hb-klassen van de vakleerkracht voor muziek,
handenarbeid en gym die wij als school hebben.”

Eigen bijdrage

Beemer en Den Exter omschrijven de laatste paar jaar als ’rommelig’ wat betreft
het hb-onderwijs. Zo waren er veel wisselingen qua locatie, van Huizen, naar
Blaricum dorp, naar de Bijvanck, en werd anderhalf jaar geleden de de hoge
vrijwillige bijdrage van ouders afgeschaft. ,,Ouders betaalden vaak flink bij zodat
de klassen veel kleiner konden blijven. Dat mocht niet langer, omdat het
kansenongelijkheid in de hand zou werken. We moeten het tegenwoordig doen
met het gewone budget, waardoor klassen van maximaal vijftien leerlingen niet
meer haalbaar zijn. Voor sommige ouders was dat ook een reden om een andere
schoolkeuze te maken.”

Naast het feit dat het hb-onderwijs nu een vaste plek heeft gevonden op de
Comeniusschool, en daar kan doorgroeien naar volwaardige groepen, is er het
afgelopen jaar ook hard gewerkt aan een nieuwe visie op dit specifieke onderwijs.
Dat gaat van het aannamebeleid tot de invulling van de lessen. Beemer: ,,Binnen
de kaders die wij stellen, hebben ze veel vrijheid. Ieder kind heeft persoonlijke
leerdoelen waaraan ze werken. Klassikaal luisteren naar uitleg komt vrijwel niet
voor. Deze kinderen hebben behoefte aan autonomie. De verplichte vakken geven
we in compacte vorm. Zo blijft er in het rooster veel ruimte over voor eigen
inbreng en tijd. Dat kan ook betekenen dat we een kind twee weken lang
achterover laten leunen als dat nodig is.”

Moestuin

,,Waar we vooral op sturen is verantwoordelijkheid nemen. Als dit jouw leerdoel
is, wat moet je daar dan voor doen. Dat komt ook terug in de projecten die we de
kinderen geven. Zo zijn er een aantal verantwoordelijk voor de eigen moestuin,
anderen voor het biebbeheer, de kookclub of het voeren en verzorgen van de
dieren”, zegt Beemer.

(Tekst gaat door onder de foto)

Schaken is vaste prik op het hoogbegaafdenonderwijs.
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Juf Youandi Bos die voor de hb-groep 7/8 staat, weet een goed voorbeeld. ,,De
kinderen vinden het schoolplein wat saai en willen dat opleuken. Een aantal heeft
daar een plan voor geschreven, ze hebben zelf offertes voor een voetbalkooi
aangevraagd en nu zijn ze bezig met een brief aan de directeur waarin ze hun
argumenten op een rij zetten. We maken ze er dus echt zelf verantwoordelijk
voor.”

Schrijnende verhalen

Den Exter meent dat het hb-onderwijs een mooie aanvulling is voor de
Comeniusschool. ,,Wij hebben hier al veel langer de visie om echt naar de
mogelijkheden per kind te kijken. Het hb-onderwijs doet dat in het kwadraat. Veel
hoogbegaafde kinderen zijn ook hooggevoelig of hebben andere uitdagingen
bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak. Binnen regulier onderwijs komen ze niet
tot hun recht. Ze vervelen zich, krijgen te weinig uitdaging, gaan dwarsliggen en
worden dan als ’moeilijk’ gezien. Er zitten echt wel een paar schrijnende verhalen
tussen. Kinderen die letterlijk thuis hebben gezeten. Hier hopen we ze het plezier
in school weer terug te geven en verdere uitval te voorkomen.”

Dat plezier stralen de kinderen wel uit. Nadat baardagame Sunny weer in haar hok
is geplaatst en ook de cavia’s zijn teruggezet, is het tijd voor iets nieuws. Juf
Youandi trekt een techniekkoffer uit de kast over magnetisme. ,,Oh, leuk”,
reageren de kinderen meteen. Een uitgebreide uitleg krijgen ze niet. Hoe alles
werkt, kunnen ze prima zelf uitvinden.

Inloopmiddag

Na een daling van het leerlingaantal op het hoogbegaafdenonderwijs merken
Annemieke den Exter en Manon-Yvette Beemer dat de interesse weer groeit. ,,Er
komen meer aanmeldingen binnen.” Ook zitten er in de reguliere kleuterklas al
meerdere kinderen die mogelijk straks doorstromen naar het hb-onderwijs. ,,Dat
wordt nu alleen nog aangeboden vanaf groep vier, maar wie weet kunnen we
dat in de toekomst uitbreiden.”

Dinsdag 7 september houdt de Comeniusschool aan de Cort van der Lindenlaan 1
in Naarden tussen 13.00 en 14.30 uur een inloopmiddag voor het
hoogbegaafdenonderwijs. Belangstellenden krijgen algemene informatie, maar
maken ook een rondje door de school. Aanmelden kan via de websitie:
www.comeniusschool.nl

De Naardense school wordt daarnaast een integraal kindcentrum door een
verdere samenwerking met de kinderopvangorganisatie SKBNM. Naast de
peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang, is er nu ook naschoolse opvang en
volgt later mogelijk voorschoolse opvang.
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