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Deze leerlingen willen altijd iets bereiken,
gaan altijd ergens naar toe.

Je moet zelf dus ook een doorzetter zijn.

Dit zijn citaten van docenten van onze school in
het filmpje ‘Mytylschool Gabriël: niet voor watjes’
op onze website.
Ze raken daarmee de kern van waar deze school
voor staat. Niet voor watjes betekent: ambitieus,
authentiek, eigenwijs en lef. Dat proberen we elke
dag vorm te geven. Oprecht zijn, goed kijken en
luisteren en geen uitdaging uit de weg gaan. Dat is
de basis van alles wat we doen. Daarom bruist
onze school van het leven.

Plezier en ondernemingslust
Daarom is dit het eerste exemplaar van het
Niet Voor Watjes! Magazine. Vol verhalen van
kinderen en jongeren die soms op de proef
worden gesteld en evengoed iedere dag durven
en doen. Van leerkrachten, die zich vol plezier,
lef en ondernemingslust inzetten om leerlingen
alle mogelijke kansen te bieden. En van ouders,
die samen met hun kind steeds een stapje verder
gaan. Een nummer dat barst van mensen die iets
héél spannend vinden en het toch doen, die trots
zijn omdat ze dat hebben gedaan. En dat maakt
mij trots.
Inge Oelen,
directeur-bestuurder mytylschool Gabriël

magazine

Waard om verteld te worden
Naast coachend, begeleidend en docerend zijn
we ondernemend. En daar leren we elke dag over
bij, van de beste voorbeelden op dit gebied: de
leerlingen zelf. Samen met hen denken we buiten
de gebaande paden. Dat vraagt om lef. Lef om voor
oplossingen te kiezen die hen verder helpen in een
wereld die continu verandert. Want dat is het doel:
dat ieder kind en iedere jongere op deze school
een plek in de samenleving verwerft.
Ruim een jaar ben ik directeur van deze mooie
school. En in de school zie ik elke dag waar deze
aanpak toe leidt. Voor mijn ogen gebeurt wat

hierboven staat beschreven. Dat levert regelmatig
verrassende successen op. En leidt tot verhalen
die onze waarden en uitgangspunten kleuren met
inhoud en emotie. Dagelijkse situaties, die niet altijd
gemakkelijk zijn, maar waarin we elke keer kijken
naar wat er wél kan. Het zijn verhalen waar we trots
op mogen zijn, die het waard zijn om verteld
te worden.
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Wil je het filmpje zien, ga naar de
website: mytylschool-gabriel.nl
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kunst & cultuur

Bij kunst
heb ik een
verhaal in
mijn hoofd

“Als ik iets ga maken heb ik vaak een verhaal in
mijn hoofd. Daarom maak ik geen liggende pop
bij meester Wim, maar een staande”, vertelt de
13-jarige Cindy.
Favoriete vak
De pop is namelijk een meisje dat over een heel dun
bruggetje over een sloot loopt. Ze valt bijna om,
daarom staat ze op één been. Cindy doet voor wat
ze bedoelt en staat te wankelen terwijl ze met haar
armen zwaait. De pop wordt gemaakt van papier
maché, met ijzerdraad, papier en een speciaal soort
lijm. “Je mocht zelf weten hoe je het ging doen, dus
toen heb ik dit bedacht. Kunst is mijn favoriete vak.”
Blingbling is mooi
Precies daarom zit Cindy ook in haar vrije tijd op
een creatieve club. Iedere maandag gaat ze aan de
slag. Vorige week heeft ze nog een vlinder gemaakt.
“Eerst koos je een kleur voor de achtergrond en
daarna gingen we tekenen. Ik heb de vlinder daarna
heel mooi versierd. Met als laatste: spetters! Het leek
mij een goed idee, verfspettertjes naast en op de
vlinder. Het is heel mooi geworden.”
“Pas hebben we in de kunstles ook een 3D-foto
versierd. Het meeste houd ik van blingbling. Dus als
ik glimmende kraaltjes zie, of stukjes van sieraden,
dan pak ik die.”
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Cindy
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kunst & cultuur

Martine Los,
moeder van Pieter
van 14 jaar,
die in het 2e jaar
van het VSO zit

Je leert
creatief
nadenken en
doorzetten

Je leert een slag
in je hoofd maken:
hoe kan het wél?
Een operavoorstelling bijwonen, de tentoonstelling
van Jeroen Bosch bezoeken, of ‘gewoon’ de
herfstbladeren opsnuiven, voelen, ruiken… In het vak
kunst en cultuur draaien leerlingen en docent hun
hand er niet voor om.
“We gaan een servies maken waar je niet van kunt
eten en drinken. Zo begin ik bijvoorbeeld een kunsten cultuurles. Je ziet leerlingen kijken: waar heb je
het over? Jazeker, zeg ik, zo mooi dat je het niet
kunt gebruiken. Vervolgens zie je dat het gaat malen
in de hoofden en dan komt het plezier. Je moet die
slag maken in je hoofd. En dan pakken we bakken
vol spullen. Om te voelen, zoeken, rommelen…
Je bepaalt wat je mooi vindt, wat je prettig vindt,
wat bij je hoort. Zo leer je jezelf ook kennen. Je
zoekt het materiaal uit dat bij je hoort. Bijvoorbeeld
de houten kralen, glimmende ‘edelstenen’, of hele
zachte stofjes. En dan gaan we aan de slag: oud
servies beplakken totdat het prachtig is.”

Rumoer en gedoe: een feestje!
Wim Creemers is 15 jaar docent op deze school en
doet als coördinator kunst- en cultuur niets liever
dan nieuwe uitstapjes en activiteiten bedenken.
Het orkest dat optreedt in een soort uitschuifbare
vrachtwagen. “Binnenkort staan ze hier op school!”
Of met zijn allen het park in, de herfst tegemoet.
Of naar het station. “Leerlingen van onze school
kennen het vervoer met busjes maar al te goed.
Maar het verkeer, het station; die drukte, dat rumoer,
die trein… Daar midden in zijn, deelgenoot te zijn
en een ritje maken: dat is toch een feestje!”
“Natuurlijk vertel ik ook over Mondriaan. En we
zijn naar studenten geweest die Aïda opvoerden.
Cultuur zit in alles. Het gaat mij er vooral om: wat
doet het met je? Raakt het je of juist niet? Kun je
ervan genieten? Daagt het je uit om zelf aan de
slag te gaan?”
Eigen plan bepalen
Een mooi voorbeeld is leerling Cindy. “De leerlingen
gingen een draadfiguur maken, met een sokkel als
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Wim Creemers, docent en
coördinator kunst en cultuur

basis. Iedereen had een liggende sokkel, maar
Cindy wilde dat niet. Ze wilde per se een staande
sokkel met daarbovenop haar balancerende figuur.
Dat vind ik al mooi, dat ze haar eigen plan bepaalt.
De sokkel was niet stabiel genoeg. Toen zijn we gaan
nadenken: hoe kan het dan wel? Ze had wel in de
gaten dat ze iets moest verzwaren en kwam even
later met een oplossing. Zo zijn er altijd problemen,
dus word je uitgedaagd om na te denken over
oplossingen. En omdat je geen watje bent, kun je zelf
veel problemen oplossen. Dat maakt je zelfstandig.”
Niet te veel beschermen
Wim heeft zelf baat gehad bij die aanpak. “Ik zat
vroeger zelf op een mytylschool, met een hand die
ik niet kan gebruiken. Ik vroeg de leraar of hij mijn
veters kon strikken. ‘Dat kan ik wel’, zei de docent,
‘maar ik wil het niet. Stel je voor dat je later trouwt
en elke dag aan je vrouw moet vragen je veters te
strikken?’ Toen ben ik heel snel gaan nadenken hoe
ik dat zelf kon oplossen. Daar word je creatief van.
Natuurlijk, voor sommige dingen heb je hulp nodig.
Maar je moet echt niet te veel betutteld worden.”

“Bij het vak kunst en cultuur werken leerlingen
rondom een thema. Ze kijken daarbij verder en
dieper dan het onderwerp zelf. Leerlingen leren
nadenken en hun mening te vormen en verwoorden.
Bijvoorbeeld: van welke kleuren houd ik? Wat
spreekt me aan of maakt indruk? En waarom vind
ik iets mooi of niet?” Dat gebeurt binnen de school,
maar ook er buiten. Zo zijn de leerlingen onder
andere naar een museum geweest en hebben ze
een musical bezocht.
Buiten je comfortzone
“Soms wil je iets maken en mislukt het. Ook dan
leer je weer nadenken hoe je dat oplost. Zo word
je uitgedaagd om creatief na te denken en door te
zetten. Dat maakt de kunst- en cultuurlessen niet
voor watjes”, vindt Martine Los, moeder van de
14-jarige Pieter die op het VSO zit. “Je leert steeds
een stapje verder gaan, niet op te geven ook al voelt
het alsof je even buiten je comfortzone gaat.”
“Mijn zoon heeft daar baat bij. Hij komt thuis ook in
aanraking met kunst en cultuur en is graag creatief
bezig. Pieter leert het makkelijkst van ‘concreet
bezig zijn’. Daarom vindt hij naast kunst en cultuur,
koken en handvaardigheid zo leuk. Niet alleen
verbaal les krijgen, maar gewoon zelf aan de slag
gaan en zien hoe iets werkt. En daarbij leren om
anders te kijken en je grenzen te verleggen in een
fijne en veilige omgeving. Dat proberen we ook in
andere situaties. Misschien is zelf fietsen en aan het
verkeer deelnemen lastig, maar wat vind je van zelf
met de bus gaan? Dat zou wel eens kunnen lukken.”
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bewegen & sport

Steeds
een stapje
verder gaan,
het is tof
als dat lukt

Het kamp is mede mogelijk gemaakt
door de Johan Cruyff Foundation. Zij
hebben het vervoer en de survivaldag
met klimparcoursen gesponsord.
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“’Yes, dit wordt het leukste jaar ooit’, zei een leerling
van 17 jaar. ‘Ik ga eindelijk op kamp!’ Dat gevoel
krijgen en grenzen verleggen, zelfredzaamheid
bevorderen en het groepsgevoel versterken. Dat was
ons doel bij het kamp in Diessen”, vertelt Ilse van de
Rijdt, vakleerkracht bewegen en sport. “En ik moet
zeggen dat ik zelf ook erg van buitenactiviteiten
houd. Kampen, ik ben er wel voor!”
Als je kiest ga je ervoor
Ilse was één van de ‘aanstichters’ van dit kamp.
“Je bent in een andere omgeving, met andere
mensen en moet het met elkaar leuk zien te maken.
Samen regelen hoe je een kamer deelt bijvoorbeeld.
En hoe je het oplost als je het niet met elkaar eens
bent. Je leert ook: als ik een keus maak dan ga ik er
voor. Al is de spooktocht eng, als je meegaat dan zet
je door. Natuurlijk houden we wel in de gaten of het
nog goed gaat.”
“De locatie werkte ook fijn mee. Een jongen die met
de spooktocht het bos niet in durfde ging wel mee
in de huifkar. Halverwege mocht hij ineens achter
het stuur! Dat was voor hem het hoogtepunt van het
kamp, die tractor zelf besturen. Je gaat steeds net
een stapje verder.”
“Het is wel uitdagend, om met een hele groep op
stap te gaan. Je bent natuurlijk verantwoordelijk
en dat voel je ook. Maar je bent er met een stel
professionals, die allemaal weten hoe ze met de
leerlingen moeten omgaan.”

Ilse van de Rijdt,
vakleerkracht
bewegen en sport

Sportfolio
Ilse: “Iedere leerling bepaalt zijn of haar eigen doelen
en maakt een sportfolio. Doelen kunnen bijvoorbeeld
zijn: ik wil mijn conditie verbeteren en een heel
rondje rond de trimbaan rennen. Of ik wil mijn balans
verbeteren. Dan leer je nadenken hoe je dat kunt
doen. Met gym of sport, maar misschien ook wel met
de fysiotherapeut. In het sportfolio staat een foto
van de activiteit en een korte beschrijving: wat vond
ik ervan? Is het gelukt om mijn doel te halen of niet?
En waarom?”
“Je moet leerlingen niet te veel pamperen”, vat Ilse
samen, “maar zelf verantwoordelijk maken voor wat
ze willen en kunnen. En ze krijgen de ruimte om dat
te leren. Het is tof als dat kan en lukt.”

Altijd fun
Steeds een stapje verder gaan combineren
met plezier maken is ook de invalshoek van de
gymlessen. Er zijn vier thema’s: sport&fun, fit&fun,
team&fun en challenge&fun. Alle onderwerpen zijn
gekoppeld aan fun, want dat moet er altijd zijn.
Via de thema’s wordt kennisgemaakt met sporten
buiten de school, zoals fitness, golf, tennis,
bootcamp en atletiek (sport). Fitbits (fit) worden
gebruikt om zicht te krijgen op calorieën: hoeveel
zitten er in snoep en wat moet je doen om dat weer
te verbranden? Bij team&fun staan teamsporten op
het programma, met alles wat daarbij komt kijken:
samenwerken, een partijtje regelen, teams indelen
en een scheids regelen…. En het kamp hoorde bij het
onderdeel challenge. Lees de verhalen van Jurre en
Pascal en je weet waarom!
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Spannend,
trots makend,
vermoeiend
en vet:

Jurre

op kamp in het
klim- en avonturenbos

‘Je krijgt die lach niet van mijn
gezicht’ van John de Bever.
Dat heeft Pascal gezongen op de
bonte avond van het kamp. Een
goede keus, want Pascal glimlacht
zelf ook voortdurend innemend.
Hij had er de hele week op
geoefend en het ging hartstikke
goed. Het duurde niet lang of het
publiek kwam in polonaise voorbij.
En dan moet je niet denken dat
live optreden voor publiek het
engste onderdeel van dit kamp
was. Jurre deed zelf een duit in
het zakje met ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis. “Dat was goed te doen.
Maar bij de spooktocht had ik het
bijna niet meer”, vertelt hij. “Maar
ik had ook voor de engste versie
gekozen. In het donker liepen we
door het bos. Toen dachten we
dat er een tas onder een tafel lag,
maar die sprong ineens op! Het
was iemand met een heel eng
masker op.”
Trots na afloop
We hebben het dan nog niet eens
over het hoogtepunt van het
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kamp: een klimparcours hoog in
de bomen. “Terwijl ik hoogtevrees
heb”, vertelt Jurre die 14 jaar
is. “En ik in een rolstoel zit”,
vult Pascal van 17 aan. En toch
gewoon keihard gaan; de heren
zijn duidelijk geen watjes.

Het parcours van Jurre bestond
uit klauteren op wel 6 of 7 meter
hoogte. Van de ene boom naar de
andere. Totdat je aan het eind van
metershoog naar beneden kon
zeilen, langs een soort kabelbaan.
Jurre: “Dat heb ik gedaan! Net
als boomklimmen en heel hoog
heen en weer zwiepen in ‘the
big swing’. Je mocht zelf kiezen
hoe hoog en ik heb lekker hoog
gedaan en ging hard. Na afloop
voelde ik me trots dat ik het
gedaan had.”
‘Ik doe het gewoon’
Pascal heeft het rolstoelparcours
gedaan, op een soort flexibele
vlonders 4 meter boven de
grond. “De baan was maar net zo
breed als mijn rolstoel en soms
werd het nog iets smaller. Je zit

Mijn zoon
Pascal
is nogal
ondernemend

wel vast, maar het was toch een
beetje spannend, je moet heel
goed sturen. Onderweg moest
je ook nog met je handen zware
ballen wegduwen die op het pad
hingen.” Deze rit eindigde ook
in een kabelbaan. Hop met je
rolstoel naar beneden. “Ik denk
meestal ‘ik doe het gewoon’”
vertelt Pascal. “Het was vet.”

Tamara de Fijter,
moeder van Pascal

“Mijn zoon Pascal heeft enthousiast over het kamp
verteld. Hij heeft het heel goed naar zijn zin gehad.
Voor mezelf vond ik het wel spannend; hij was voor
het eerst zonder familie van huis. Dan moet je de zorg
aan anderen overlaten. Gelukkig kon hij tussendoor
bellen.”

Terwijl Jurre de smaak te pakken
had en zijn parcours nog twee
keer deed, oefende Pascal
met kruisboogschieten en iets
spannends met een blaaspijp. Ook
stond expeditie Robinson op het
programma. Met codes kraken,
een groot bordspel (waar je soms
zo weer terug naar het begin
moest), ballen gooien terwijl je
op een blok moest blijven staan
of je rolstoel niet mocht bewegen
en een hoge toren bouwen
met dunne bamboestokken.
Allemaal om spullen bij elkaar te
sprokkelen voor een vuurtje. “Het
weekend erna heb ik niet zoveel
gedaan”, zegt Pascal, “maar het
was ontzettend leuk.”

Het verbaast Tamara de Fijter niets dat haar zoon
aan alles op het kamp heeft meegedaan. “Hij is nogal
ondernemend en ziet overal de lol van in. Dat begon
al jong. We gingen regelmatig met de pont naar een
vriendje. Na een paar keer zei hij: ‘geef me maar
geld voor de pont, dan ga ik zelf wel’. Hij is bepaald
niet flauw en stapt op alles af. Dat kamp past precies
bij hem.”
Stoer van de leiding
“Ik vind het mooi dat hij zo de kans krijgt van alles
uit te proberen. Stoer van de school en de leiding
ook, dat ze dat met zo’n hele groep durven. Alles was
super verzorgd en geregeld. Bij het onderdak, slapen,
eten en de activiteiten. Ze gingen bijvoorbeeld op
stap met de huifkar. Er werden planken schuin gelegd,
zodat Pascal met een klein beetje hulp zelf die kar in
kon rijden. Zoveel mogelijk zelf doen, dat is fijn.”

Pascal
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Voorleeswedstrijd:

Ontzettend
leuk hoe vrij
ze zich voelen

Anne van Vugt,
leerkracht groep 3
en leesspecialist

12

Talha

Voorheen zag je nooit een kind
spontaan een boek pakken
in de bieb. Nu raken kinderen
verslingerd en sparen ze soms
voor een hele serie. “Dat is het
effect van de nieuwe leesaanpak
die we hanteren.”

de interne drive. Aan het eind
van de les hebben leerlingen
5 minuten om na te praten.
Vinden ze inderdaad iets van de
hoofdpersoon? De tijd is altijd te
kort, zo graag willen ze vertellen
wat ze hebben bedacht.”

Anne van Vugt is leerkracht van
groep 3 en de leesspecialist van
de school. In de nieuwe methode
heeft plezier de hoofdrol. “Je sluit
aan op motivatie en beleving.”
Zo mogen kinderen zodra ze
kunnen lezen zelf kiezen welk
boek ze pakken. “Omdat de bieb
van Den Bosch een locatie heeft
in de school hebben we hier een
schitterende collectie.”

Voorlezen voor
onbekend publiek
Het lezen gaat zo lekker dat Anne
drie jaar geleden voorstelde
een jaarlijkse leeswedstrijd te
organiseren, samen met twee
andere scholen in de buurt. Als je
geen watje bent durf je dat toch?
Eerst wordt een wedstrijd in de
klas gehouden. Daarna gaan de
klassenwinnaars tegen elkaar en
die winnaars (per leesniveau)
gaan naar de finale met de
andere scholen. “Ze doen het zo
zelfverzekerd, met stemmetjes,
grapjes, tempo-wisselingen...
Ontzettend leuk hoe vrij ze
zich voelen. Er wordt heel wat
afgeoefend en natuurlijk is het
spannend om op te treden voor
publiek dat je niet kent. Maar ze
durven en doen het!” Als je wint
krijg je een boek voor jezelf en
één voor de bieb, een certificaat
en: je foto komt in de bieb te
hangen.

Napraten altijd te kort
De leesles start met een miniles
van 5 minuten. De docent vertelt
dan iets over een eigen boek,
bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje.
En stelt een leesvraag: als jij
straks gaat lezen, denk dan eens
na over je hoofdpersoon. Welke
eigenschappen heeft die? Heb je
die zelf ook? Zou je die zelf willen
hebben? “We proberen niet zoveel
kennisvragen te stellen - zoals wie
is de hoofdpersoon, waar is die,
wat gaat hij doen? – maar vragen
die aansluiten bij de beleving en

“Harry Potter heeft ervoor
gezorgd dat ik in de finale kwam”,
vertelt Talha. Hoezo, heeft hij
je er in getoverd dan? “Neeee,
natuurlijk niet!”, legt Talha uit.
“Maar als je die kleine regels
van Harry Potter kunt lezen, kun
je alles goed lezen. En daarom
ben ik tweede geworden bij de
voorleeswedstrijd van dit jaar.”

Je moet
spannend
voorlezen,
met een
andere stem

Griezelkelder
Talha is 12 jaar en niet altijd gek
op lezen. Maar iedereen deed
mee, dus toen deed hij ook zijn
best. “En als het boek spannend
is vind ik het wel leuk en lees ik
het helemaal uit. Ik had eerst geen
goed boek en toen mocht ik van
de baas van de bieb een ander
boek kiezen.” Dat werd ‘Ga niet
naar de kelder’.
“Dat gaat over een enge plek,
waar je niet mag komen. Als het
boek spannend is ga je meer
lezen. En als je meer leest oefen je
ook meer.”
Foto in de bieb
Voor zijn publiek had Talha een
extra eng stukje uit het boek
gekozen. Dat leek hem leuk voor
iedereen die moest luisteren. “En
dan moet je dat spannend lezen,
met een andere stem en soms
snel en soms langzaam.”
Dat ging dus hartstikke goed,
want hij won de wedstrijd op zijn
eigen school en kwam in de finale.
En daarom hangt zijn foto nu in
de bieb van de school. Samen met
de andere finalisten.
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Gwen Roman,
trotse moeder
van Koen

Als je op zoek gaat
naar talent en
kansen aangrijpt
is er veel mogelijk

Een wereld ging voor hem open. Thuis werd er
steeds meer gelezen en Koen begon de boeken
van Dolfje Weerwolfje te sparen. Toen hij anderhalf
jaar geleden de kans kreeg om mee te doen aan
de voorleeswedstrijd, koos hij dan ook voor een
hoofdstuk uit ‘Niet bijten Dolfje’. Vol trots kwam hij
thuis met de mededeling dat hij een van de twee
winnaars was geworden in zijn klas.

Gwen Roman, de moeder van Koen, heeft haar
verhaal zelf opgeschreven.

“Onze oudste zoon Koen is op 14 mei 2006 geboren.
De enorme blijdschap die we voelden, sloeg 17
dagen later om in een berg zorgen”, schrijft zijn
moeder Gwen Roman. “Koen kreeg hersen- en
hersenvliesontsteking, waardoor zijn hersenen
binnen een aantal dagen flink beschadigd waren.”
Een van de te verwachten gevolgen was, dat hij
blind door het leven zou gaan. Door inzet van zijn
ouders en verschillende professionals werd zijn
gezichtsvermogen zo goed mogelijk gestimuleerd.
“We zagen een prachtig mooi ventje, dat samen met
ons wilde vechten en wilde gaan voor de mooist
mogelijke toekomst.”
En nu is Koen leeskampioen, winnaar van de
voorleeswedstrijd 2016! Gewapend met een loep
bracht hij publiek en jury op het randje van de stoel,
zo spannend las hij voor uit Dolfje Weerwolfje.

Op jonge leeftijd was Koen al enorm geïnteresseerd
in boeken. Doordat hij slecht ziet, zijn andere
zintuigen beter ontwikkeld. Zo kon hij als kleuter
vele voorgelezen boeken letterlijk navertellen,
met dezelfde intonatie als waarmee ze waren
voorgelezen. In de kleuterperiode zagen we zijn
voorliefde voor taal al groeien. Toen het leren lezen
in beeld kwam, zijn we samen met de leerkrachten
op zoek gegaan naar mogelijkheden om hem hierin
zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dankzij
de begeleiding van Bartimeus hebben we ontdekt
dat Koen met een beeldschermloep, ondanks zijn
slechte gezichtsvermogen, toch de kans zou krijgen
om te leren lezen. Gelukkig zag de school het belang
van de loep voor hem in en heeft ervoor gezorgd,
dat hij een heel geavanceerde ter beschikking kreeg.

Rode blosjes
De halve finale zou bij de theatertrappen in de
school worden gehouden. Koen vroeg zich meteen
af hoe zijn loep daar moest komen, maar gelukkig
kon de school dit voor hem organiseren. De halve
finale was een feestje. De theatertrappen zaten vol
met klasgenoten van de schoolwinnaars, de zaal
was door de biebconsulente prachtig aangekleed
en wij als ouders mochten het feestje mee beleven.
We zagen Koen voor het eerst met rode blosjes van
spanning op zijn wangen.
Ondanks dat heeft hij helemaal zelfstandig, met
microfoon in zijn hand, zijn loep bediend. Geweldig
knap. De vreugde was groot toen hij hoorde
dat hij naar de finale mocht. Wederom zaten de
theatertrappen vol met supporters, was de zaal weer
prachtig aangekleed en waren wij als trotse ouders
weer aanwezig. De spanning was deze keer groot bij
Koen, want hij hoopte toch echt te winnen.

De jury, bestaande uit de drie directeuren van
deelnemende speciaal onderwijsscholen, was
geweldig. Ze waren positief en opbouwend. Zij
benoemden de kracht van het voorlezen van ieder
kind en lieten hen daardoor stuk voor stuk groeien.
Vol spanning zat Koen uiteindelijk te luisteren
naar de uitslag van de finale. Op het moment dat
zijn eigen directeur vertelde dat de winnaar had
voorgelezen in termen als ‘innemend, dynamisch,
plezier, alles wat lezen zo mooi maakt’ zat Koen
al gespannen, met zijn handen bijna in de lucht,
te wachten op het antwoord. De ontlading was
groot toen hij zijn naam hoorde. Wat een prachtig
moment om je kind zo blij te zien. Mooi ook, dat
zijn klasgenoten hem na de prijsuitreiking allemaal
enthousiast kwamen feliciteren en er in de klas
spontaan op taart werd getrakteerd.
Op de foto met Paul van Loon
Als kers op de taart mocht Koen een aantal weken
later, als verjaardagscadeautje van ons, mee naar
de musical van Dolfje Weerwolfje. Hij kende het
verhaal uit zijn hoofd. Daardoor kon hij, ondanks
dat hij niet alles even goed kon zien, het toch goed
volgen. Na afloop ging hij trots op de foto met
de hoofdrolspelers en mocht hij als klapper op de
vuurpijl vertellen aan Paul van Loon dat hij met een
van zijn boeken de voorleeswedstrijd had gewonnen.
Dit hadden we 11 jaar geleden nooit durven dromen.
Inmiddels hebben we ontdekt, dat er heel veel
mogelijk is als je maar op zoek gaat naar het talent
en kansen aangrijpt om dromen te verwezenlijken.

Koen

Alles wat lezen zo mooi maakt
Toen de presentatrice, verkleed als feestelijke taart,
na het voorlezen haar eerste vraag aan Koen stelde,
vroeg hij spontaan aan de zaal : “Wat vonden jullie
er van?” Prachtig! Op dat moment had hij voor ons
al gewonnen.
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