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'Voor mij kan 11 mei
niet snel genoeg komen'

Boudewijn de Rouw is 
docent economie op 
Scholengemeenschap De Keyzer, 
een school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs. 
Hij geeft les aan 5 klassen. Van 
1 klas ik hij mentor. In zijn klas 
zitten examenleerlingen, sommi-
gen met autisme. "Voor mij kan 
11 mei niet snel genoeg komen. 
Mijn leerlingen hebben begin 
juli een mondeling examen, 
vanwege de staatsexamens. 
Op basis daarvan halen ze hun 
diploma of niet."

Boudewijn heeft elke week twee 
persoonlijke contactmomenten 
met zijn leerlingen. "Elke vakdo-
cent ziet iedere leerling één keer 
per week online. Als dat niet mo-
gelijk is, dan is er telefonisch con-
tact met de leerling en de ouders. 
Ook de mentor heeft elke week 
een keer contact met leerlingen 
en hun ouders. Ik heb het dan 
over de voortgang van de vakken, 
maar ook over zaken op sociaal 
en/of emotioneel gebied." 

De Rouw geeft één keer per 
week online les via Zoom. 
"Daarnaast geef ik de andere 

twee lesuren die een klas nor-
maliter krijgt, via Zoom les op 
aanvraag. Als ik in de digitale 
leeromgeving zie dat leerlingen 
achterblijven of veel fouten 
maken, dan nodig ik ze uit voor 
zo'n extra contactmoment. En 
sommige leerlingen vragen zelf 
om zo'n extra lesmoment."

Naar school komen
Soms ziet de docent zijn leerlin-
gen nog even in levende lijve. 
"We hebben de mogelijkheid 
om leerlingen individueel voor 
twee uur per week naar school 
te laten komen. Voor enkele 
van mijn leerlingen heb ik daar 
gebruik van gemaakt. Mijn uitda-
ging is vooral hoe ik mijn leerlin-
gen gemotiveerd krijg, want voor 
veel leerlingen zijn de afleidingen 
thuis nog groter dan op school. 
Mijn hulp of aansporing heeft op 
afstand een stuk minder effect 
dan hoe het in de klas werkt. Ik 
mis die interactie. De samenwer-
king, soms de frictie: dat is mijn 
werk." 

Leerachterstanden
Over het algemeen is De Rouw 

niet bang voor leerachterstan-
den. "In hun leeftijd (tussen de 
15 en 18 jaar, red.) mag je wel 
wat zelfstandigheid en verant-
woordelijkheidsgevoel verwach-
ten." Maar hij heeft ook wel wat 
zorgen. "Ik heb ook leerlingen 
met autisme, voor wie school 
school is, en thuis thuis. Voor 
hen is het krijgen van thuison-
derwijs best moeilijk. Ik probeer 
de ouders te helpen door samen 
een schema te maken van hoe 
een dag verloopt en op welke 
momenten hun kind tot leren 
zou moeten komen. Maar in 
sommige gevallen blijft het lastig 
om aan het werk te gaan."

Over een paar dagen zal De 
Keyzer weer gevuld zijn met 
leerlingen en docenten. Omdat 
De Keyzer een scholengemeen-
schap voor speciaal onderwijs is, 
zal de school volledig opengaan. 
Boudewijn kijkt er naar uit. "Als 
ik de leerlingen weer fysiek voor 
me heb, weet ik beter waar ze 
staan. Dan kunnen we ook veel 
gerichter oefenen en voorberei-
den, wat de resultaten zeker ten 
goede zal komen."

Boudewijn de Rouw. (Foto Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Kinderopvang beweegt mee
met de stroom in coronatijd
Kinderopvang Aan de Waterkant opende begin maart haar deu-
ren. Een totaal andere start dan vooraf gedacht. Maar hun werk 
ging door. En hoe. Extra opvang bieden aan kinderen van ouders 
in vitale beroepen. 24 uur lang als dat nodig is, ook in het week-
end. "Een uitdaging die enorm veel voldoening geeft", aldus 
Maartje van Gisbergen, werkzaam als pedagogisch professional 
op de groep.

Ze werkt al 12,5 jaar bij de kin-
deropvanggroep. 'Voorheen op 
andere locaties, maar nu dus 
hier in Nieuw Jeruzalem. "Toen 
de deuren ineens dicht moesten 
blijven vanwege het coronavirus, 
konden collega's op de andere 
locaties allerlei klussen gaan 
doen waar ze anders nooit aan 
toe kwamen. Maar ja, op een 
splinternieuwe locatie valt er 
weinig extra's te doen. We waren 
dan ook ontzettend blij toen we 
te horen kregen dat wij als nood-
opvang open mochten. Eindelijk 
konden we écht in bedrijf."

In korte tijd wordt er van alles 
geregeld. Maartje: "Om een 
24-uurs opvang te kunnen zijn, 
moesten er bijvoorbeeld wel 
extra slaapplaatsen komen." 
Maartje en haar twee collega's 
verdelen de dag-, nacht- en 
weekenddiensten. "Samen met 
een bekende collega van een 
andere locatie, zijn we steeds 
met z'n tweeën paraat." In de 
nacht wisselen ze elkaar af met 
slapen en wakker blijven. "Maar 
in de praktijk werkt het toch net 
even anders", lacht ze. "Je blijft 
toch heel alert op elk kuchje. 
Alsof je zelf weer een baby hebt." 

Maartje, zelf moeder van twee 
kinderen, vertelt: "Onze direc-
teur Ceciel van der Lee heeft 
er voor gezorgd dat we hier 
echt iets moois kunnen bieden. 
Heel fijn, ook voor de ouders. 

'De opvangmogelijkheden 
zouden altijd zo moeten zijn', 
heb ik vaak gehoord afgelopen 
weken." Zo is er een alleen-
staande moeder die vóór de 
coronatijd ook soms in weeken-
den moet werken, maar geen 
vangnet heeft voor de kinderen. 
Dan begrijp ik goed dat deze 
constructie ideaal is."

Open
11 mei gaan basisscholen weer 
open, net als de kinderopvang. 
Maartje: "Ik vind het goed, 
maar ben wel benieuwd hoe de 
scholen dat gaan organiseren. 
Er komen straks in de buiten-
schoolse opvang waarschijnlijk 
extra kinderen van ouders uit 
vitale beroepen. Los daarvan, 
ik voel me echt heel nuttig. En 
geloof me, ik heb hier nooit een 
risico gevoeld. Dat ervaar ik wel 
in een supermarkt. We hebben 
hier zulke heldere richtlijnen 
vanuit het RIVM. Daar houden 
we ons strikt aan, net als de ou-
ders. Zolang iedereen dat doet, 
creëren we een veilige situatie. 
Diep respect voor ouders met 
kleine kinderen die nu hun zorg 
moeten zien te combineren met 
werken vanuit huis. Al kunnen 
we hun kroost maar een paar 
uurtjes opvangen, zodat ook zij 
even een rustmomentje krijgen. 
Als ik daar voor kan zorgen, dan 
is mijn taak volbracht."

'Ik denk dat we straks weer
aan elkaar moeten wennen' 

De angst om zelf besmet te raken 
door het virus, was er volgens 
Amber niet in de weken dat de 
school nog open was. "Ik voelde 
een hele sterke saamhorigheid 
in het team. Samen kijken hoe 
we school zo goed mogelijk open 
kunnen houden."

Op 16 maart moest de Borne 
ook de deuren sluiten. "Vanaf het 
begin hebben we online contact 
gehouden. Met de kinderen en 
de ouders, maar ook als team. 

In ons teamoverleg bespreken 
we bijvoorbeeld hoe we de les-
sen online aanpakken en welke 
kinderen extra aandacht nodig 
hebben. We geven de kinderen 
online les via filmpjes. Voor 
mijn groepen ligt de nadruk op 
basisvakken als rekenen en taal. 
Maar we laten ze ook spelletjes 
doen. Het is heel speels, eigenlijk 
hetzelfde als hoe de les in de 
klas zou zijn. Ik zeg na sommige 
opdrachten dat ze het filmpje 

even op pauze moeten zetten om 
na te denken. En ik noem de kin-
deren ook bij naam. Ik hoor van 
ouders dat ze dat heel leuk vin-
den. En ik videobel met ze. Het 
is fijn om ze zo nog te zien. Het 
raakt me als ze dan zeggen dat ze 
school en hun vriendjes missen."

Contact met ouders
Het contact met de ouders is 
volgens Amber belangrijk. "De 
eerste tijd werd door de kinde-
ren nog een beetje als vakantie 
gezien. Maar de filmpjes hielpen 
de ouders om hun kinderen die 
tijd als school te laten ervaren. 
We merken wel dat het zwaar 
is voor ouders. Thuis werken en 

Amber van Poppel geeft les aan de groepen 3 en 4 op basisschool de 
Borne in Tilburg. In deze coronatijd doet ze dat via filmpjes vanuit 
thuis. "Ik mis de energie van de kinderen in de klas. Een hele dag 
thuiszitten is niets voor een leerkracht. Je wilt direct kunnen hande-
len als je met de kinderen bezig bent, dat kan nu niet."

ook je kinderen zo goed mogelijk 
begeleiden bij de lessen. Waar 
we kunnen geven we tips. Hoe 
ze de lessen het beste op kun-
nen pakken en hun kinderen het 
beste kunnen begeleiden." 

Protocollen
De Borne is op dit moment bezig 
de opening van de school na de 
meivakantie. "Daarvoor stellen 

we protocollen op. Als we straks 
weer open gaan, ligt de nadruk 
eerst op het welbevinden van de 
kinderen. Hoe gaat het met ze en 
hoe zijn ze met deze tijd doorge-
komen. Vergeet niet dat er ook 
kinderen zijn die een opa of oma 
verloren hebben. Zij moeten hun 
verhaal kwijt kunnen. Het is wel 
raar, ik denk we straks weer aan 
elkaar moeten wennen."

Aan de Waterkant. (Foto Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Amber en haar collega's volgen een persconferentie. (Foto De Borne)


