magazine
Winter 2019

Durven &Doen

T
F
E
E
H
E
N
N
“XA
HET BESTE VAN
”
N
E
D
L
E
R
E
W
TWEE

“Door muziek leer je
bijna alles”
miMakker Dot:
“Wie ben jij? Laat maar zien!”
1

RUIMTE EEN NIEUW BEGIN
GEEFT

Martijn die lacht als hij in de neus van de miMakker
knijpt, Dani die de sterren van de hemel zingt in het
koor, Lorca en Xanne die vertellen over vrienden op
twee scholen, Benjamin die enthousiast is over de
kunstlessen.
Het zijn momenten op een schooldag die gelukkig
maken. En die, net als kerst, voortkomen uit een
nieuw begin. Een nieuw begin dat ontstaat doordat
mensen ruimte voelen zich te ontwikkelen en initiatief te nemen. De start van iets moois heeft voor mij
rechtstreeks met die ruimte te maken. Dit magazine
gaat daar over.

spelen op deze behoefte van ouders en kinderen.
Dat leidt tot een mooie combinatie voor leerlingen,
met zowel specialistische ondersteuning, als verbinding met de eigen buurt en leren hoe het buiten
onze school is.
Mogelijkheden ontdekken
Collega Wim neemt de ruimte om zich hard te maken voor kunst- en muziekonderwijs. Doordat hij aan
de slag gaat met plannen en subsidies, kunnen wij
leerlingen iets extra’s geven. Extra’s, waarmee leerlingen de mogelijkheid krijgen hun eigen talenten of
passies te ontdekken en het licht te laten zien.
Als collega’s ruimte voelen om zich te ontwikkelen,
dragen ze dat over op leerlingen. Die voelen die
ruimte dan ook. Dat past bij onze slogan ‘niet voor
watjes’. Voel de ruimte je mogelijkheden te ontdekken en een nieuw begin te maken, elke dag weer.

Niet precies weten waar je uitkomt
Marjo werkte bij ons en deed een opleiding voor miMakker, een contactclown. Ze werkt nu niet meer als
leerkracht op onze school, maar komt hier regelmatig als miMakker. Ze heeft de ruimte genomen een
ander talent te ontwikkelen en geeft nu iets anders:
exclusieve aandacht aan kinderen die zelf weinig regie hebben. En daardoor voelen die leerlingen weer
de ruimte om zelf initiatief te nemen.
Ruimte is er ook voor symbiosetrajecten, waarbij
leerlingen zowel bij ons, als op een reguliere school
zitten. We waren gericht op helemaal mytylschool
of helemaal overstappen naar regulier. Daar is een
dimensie bijgekomen. We weten nog niet precies
waar we uitkomen, maar nemen de ruimte om in te

Ik wens u hele fijne kerstdagen en een mooi, nieuw
jaar!

magazine

Inge Oelen,
directeur-bestuurder mytylschool Gabriël
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Zing met ons mee want je hoort erbij
Zing met ons mee vandaag
Jij bent wie je bent met je eigen stem
Doe mee want we horen je graag!

Muziekleerkracht Reinou Vogel

Dat is het refrein van het schoollied, dat speciaal
voor mytylschool Gabriël is geschreven. Zing maar
mee, op de wijs van the Piano Man van Billy Joel. Of
zing, rond kerst, mee met het koor van de school!
Zo’n 20 leerlingen repeteren iedere dinsdag voor
het optreden. Samen met Reinou Vogel, een muziekleerkracht die speciaal voor muzieklessen naar
school komt.

gang. Ze laat haar klas zien, zwaait door het raam
naar vriendjes die buiten spelen en haalt haar rode
map met liedteksten tevoorschijn. Totdat de koorrepetitie begint. Dani kijkt en luistert heel serieus naar
de uitleg van Reinou. Zachtjes herhaalt ze voor zichzelf wat de bedoeling is. Dan begint het zingen. De
serieuze uitdrukking maakt plaats voor een vrolijke.
Dani beweegt mee met de melodie en straalt.

Zover is het nog niet. Er wordt nu stevig geoefend.
Eerst even de stem losmaken. “Boom tsjikke rokke
tsjikke rokke tsjikke boom. One more time!” Reinou
neemt de koorleden vrolijk mee. ”Nu doen we het
met een grappige stem. En we klappen erbij, op
je hoofd, in je handen.” Of op de tafel, als in twee
handen niet lukt. “Dat is mooi hier op school”, vindt
Reinou. “Alle leerlingen zijn makkelijk gewend iets
aan te passen, zodat ze altijd mee kunnen doen.
Als ik zeg ‘stamp met je voeten’ doet iemand in een
rolstoel ook gewoon mee. Hij verzint wel iets anders
om geluid te maken.”

“Muziek doet zo veel met mensen”, zegt Reinou enthousiast. “Er moet meer muziek worden gemaakt!
Het is een emotionele uitlaatklep, je leert over andere culturen, over geschiedenis, bent bezig met taal
en rijmen, leren luisteren, het werkt motorisch, het
is ontmoeting. Als je gevarieerde muzieklessen geeft
activeer je alle hersengebieden. Maar dat merk je
allemaal niet als je bezig bent. Het is gewoon fijn en
laat je gelukkig voelen. En vanuit je enthousiasme
leer je.”

Zingen laat je gelukkig voelen
Dani vertelt over het koor en huppelt bijna door de

Het schoollied is onderdeel van het kerstoptreden
van het koor. Net als jinglebells, met een Nederlandse tekst: ‘In opa’s oude schuur, daar staat een
arrenslee, en als het ‘s winters sneeuwt, gaan wij
4
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En ze zorgt dat het enthousiasme voor de muziek
in de school beklijft, ook als zij na drie jaar de muziekimpuls moet afronden. Ze coacht bijvoorbeeld
leerkrachten bij het aandacht besteden aan muziek,
geeft workshops en legt uit welke handige hulpmiddelen er bestaan, zoals een componeertool op de
computer. Of filmpjes op YouTube.
Keihard zingen en optreden
Dat Reinou hier lesgeeft komt door Wim Creemers,
vakleerkracht kunst op school. Hij wilde meer met
muziek en heeft subsidie aangevraagd. “En ik houd
van nieuwe uitdagingen”, vertelt Reinou. “Dit is de
enige mytylschool waar ik lesgeef. Ik heb eerst meegekeken in klassen, om te zien hoe de sfeer hier is.
Samen met de leerkrachten hebben we een bepaalde muziekmethode gekozen.” Bij de aanpak hoort
dat de school een muziekdag organiseert, zoals dat
gebruikelijk is met een sportdag. “Dat past hier op
school goed in de cultuurweek die Wim organiseert.
Op die dag is er bijvoorbeeld een workshop percussie, of gospel of hiphop.”

Dani

Dani deed vorig jaar mee met het koor en heeft zich
dit jaar weer opgegeven. Ze slaat geen repetitie
over. “Reinou is een leuke juf, ze legt heel goed uit.
En mijn beste vriendin zit ook op het koor. Zingen is
heel erg leuk. Soms doen we zachtjes, soms keihard.
Dat is allemaal leuk. En optreden is fijn. Dat doe ik
ook wel eens met dansen, waar ik ook op zit. Dan
krijgen we altijd bloemen. Ik vind het fijn om bezig te
zijn en zingen kan ik goed. Als ik zing ben ik blij.”

weer met hem mee…’ Eerst even oefenen met de
coupletten. Reinou: “Dat zijn de stukjes in een lied
die dezelfde melodie hebben, maar steeds een andere tekst.” Het kost even tijd om de coupletten
en de wijs onder de knie te krijgen. Maar eindelijk
is het zover, er mag voluit worden ingezet voor het
refrein: ‘jinglebells, jinglebells….!!’
Workshops voor leerkrachten
Leerlingen geven zich vrijwillig op voor het koor.
Met kerst wordt er in alle klassen opgetreden. Vanaf
januari begint een nieuwe ronde, die eindigt in een
optreden buiten de deur. Of bij de Koningsspelen,
zoals Dani vorig jaar heeft gedaan.

Talenten ontdekken
Reinou: “Het is mooi dat de school hierin investeert.
Muziek is altijd belangrijk, maar hier op school is het
extra goed dat kinderen de kans krijgen verschillende talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het kan
best zo zijn dat bewegen moeilijk is, maar met plezier zingen wel lukt. Na ons optreden voor ouders bij
de Koningsspelen kwam een moeder naar me toe.
Ze vertelde: ‘Het was zo ontzettend mooi. Mijn zoon
kon bij verschillende sportclubs zijn plek niet goed
vinden. En nu heeft hij een solo-optreden gegeven
en stond hij te stralen.’ Als ik zoiets hoor, kan ik alleen hierdoor alweer een jaar vooruit.”

Het is onderdeel van de muziekaanpak die Reinou
voor de ATO-scholenkring heeft ontwikkeld en die
wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Behalve vakleerkracht is ze ook projectcoördinator van deze muziekimpuls. Drie jaar lang
geeft ze een muziekimpuls op school. Ze begeleidt
het koor en geeft muziekles in meerdere klassen.
5
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“Deze school doet heel veel aan cultuur”, vertelt Anika enthousiast. “Dat zie je overal in het
gebouw. Er hangt zoveel moois. Werk waar echt
aandacht aan is besteed en dat niet even snel
in elkaar is geflanst. Je ziet de hele dag mooie
dingen om je heen. Kijk bijvoorbeeld eens naar
de zelfportretten in de gang.” “Ja”, valt Benjamin
haar bij. “Dat was ook toen we in de klas in vier
groepjes een schilderij moesten maken. Die vier
kleine werden samen één grote, die bij de ingang
werd opgehangen.”

collecties voor het speciaal onderwijs samen. “Op
deze school gebruiken ze een methode die begrijpend lezen leuk maakt. Die niet gaat over sleutelwoorden en samenvattingen, maar over ‘wat heb
ik nou eigenlijk gelezen’ en daar veel over praten.
Dat is veel leuker.”
Los gaan met tekenen
Benjamin heeft een mooi T-shirt aan. Donker, met
een tekst die eruit knalt: ‘Summer, the time that
music gets louder and ice gets colder’. “Van muziek houd ik ook”, vertelt Benjamin. Bijvoorbeeld
het liedje dat ik thuis de hele tijd draai. Het is
niet heel rustig, maar ook niet heel druk. Er zitten
twee grapjes in en de clip is mooi.”

Museumlijn
“Sinds je op deze school zit vind je zelf ook dat je
mooi werk maakt”, zegt Anika tegen Benjamin.
“Bijvoorbeeld toen jullie op de grond op een
groot vel gingen liggen en je eigen lichaam moesten omtrekken. Dat mocht van jou thuis aan onze
museumlijn hangen. Eerst wou je dat nooit, maar
nu hing daar een levensgrote Benjamin aan de
lijn.”

Op school is knutselen met Wim een van de beste
vakken. “Leuk was ook de keer dat we zelf gips
maakten in een potje en dat over een herfstblad
goten. Je zag de afdruk.” Haakje erin en ophangen maar. “Of tekenen. Dat je helemaal los kunt
gaan. Door Wim heb ik meer focus op kunst gekregen”, licht Benjamin toe.

Die lijn hing in het oude huis en hoort bij de rol
die kunst en cultuur in het gezin van Benjamin
speelt. “We gaan graag naar musea en hebben
een eigen atelier thuis”, vertelt Anika. Schilderen, porselein stippen, poëzie en blogs schrijven,
het komt allemaal voorbij. Anika is daarnaast
beleidsmedewerker cultuureducatie bij de bibliotheek in Den Bosch. Ze stelt onder andere boek-

Anika: “We hebben gemerkt dat het verschil met
de reguliere school groot is. Hier is zoveel meer
ruimte en materiaal, er wordt echt in geïnvesteerd. Zodat leerlingen kunnen zoeken naar ‘wat
is mijn talent, mijn passie, waar word ik blij van’.
Kunst is ook daarvoor zo ontzettend belangrijk.”
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Lorca op de hellingbaan

LORC A GAAT NAAR TWEE SCHO LEN

“IK HEB DAAR VRIENDEN
EN HIER VRIENDEN”
Samen op het leerplein
Hoe doe je dat dan met de lessen? Krijg je daar
bijvoorbeeld hele andere rekenles dan hier?
Lorca legt het geduldig uit. Op de mytylschool
krijgt hij huiswerk mee. Dat maakt hij op woensdag op De Hoven, op het leerplein. Het is dus
dezelfde manier van leren rekenen. Op De Hoven is zijn begeleider erbij en houden altijd een
paar andere leerlingen hem gezelschap op het
leerplein. Als de hele klas samen iets doet, doet
Lorca mee. Bijvoorbeeld woorden spellen bij
het dictee.

“Hola, yo soy Lorca.” Lorca is 11 jaar en vindt
het een makkie om zich in het Spaans voor te
stellen. Nederlands kan ook, geen probleem.
Is dat soms omdat hij op twee scholen zit?
“Nee, dat niet”, lacht hij. Zijn moeder is
Spaans, vandaar. Maar hoe zit dat dan met
die twee scholen?

Vier keer in de week gaat Lorca naar mytylschool
Gabriël. Dat is fijn. Hier kan hij bijvoorbeeld makkelijk door de gangen scheuren met zijn ‘zoef’, een
soort loopstoel. Of van de hellingbaan, dat is ook
vet. Op woensdag gaat hij naar Kindcentrum De
Hoven, een reguliere school in Rosmalen. Het fijne
daarvan is dat het maar twee minuten lopen vanaf
huis is. Je hoeft niet met de taxi, maar kunt er zelf
heen gaan. En de vrienden van die school wonen
dichtbij. Net als zijn vriend Pepijn trouwens; die zit
weliswaar op de mytylschool, maar woont gelukkig
op loopafstand van Lorca. “Twee scholen is beter
voor mij”, legt Lorca uit. “Dan heb ik daar vrienden
en hier vrienden.” En nu weten veel mensen in de
buurt wie Lorca is.

Voetbal met zijn broer
Lorca is net met zijn klas naar een voorstelling
geweest. Het ging over een soort dansend voetbal, met een fantasiebal. Het was mooi, maar
Lorca geeft de voorkeur aan zelf voetballen.
Met zijn broer Len bijvoorbeeld, die 13 jaar is
en eerder ook op De Hoven zat. Aanspelen, erheen scheuren en hop, met de zoef een harde
trap tegen de bal geven. Of samen met mama
paardrijden, dat is ook leuk. En wat nog meer
leuk is? “Over de twee scholen vertellen”, zegt
Lorca. Het is bijzonder om te doen en daar kun
je trots op zijn!

99

Lorca op De Hoven

SYMB IOSE TRAJ ECT:
NAAR DE MYTY LSCH OOL ÉN DE
REGU LIERE SCHO OL GAAN

“HET IS GOED OM TE ZIEN
HOE HET BUITEN ONZE SCHOOL IS”
Een symbiosetraject. Zo heet het als een leerling staat
ingeschreven op de mytylschool, maar ook één of meerdere
dagen naar een reguliere school gaat. Het gebeurt nog niet
zo vaak. Op mytylschool Gabriël zijn het per jaar een stuk of
tien leerlingen. Daarmee is het een voorloper in Den Bosch
en omgeving. Leerling Lorca was de aanleiding. “Zijn ouders
willen graag dat hij ook naar het regulier onderwijs gaat en
dat doet hij nu al zeven jaar. Hij is onze eerste leerling die
op twee scholen zit”, vertelt psycholoog Patricia Suèr.

Inmiddels zijn dat er meer en “elk symbiosetraject is
anders, omdat elke leerling anders is”, legt Patricia
uit. Ze is één van de leden van de Werkgroep Sterker
door Samenwerken, die deze trajecten steviger wil
vormgeven en uitbreiden. In de werkgroep zitten
leerkrachten en een gedragsdeskundige van mytylschool Gabriël en extern dienstverleners speciaal
onderwijs van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen de leerlingen op een reguliere school.
Onderling wordt deskundigheid uitgewisseld en
leerkrachten van de mytyslchool gaan bijvoorbeeld
in het reguliere onderwijs op bezoek en andersom,
om samen goede combinaties voor leerlingen te
maken.
Wennen én leerzaam
De externe dienstverlener volgt het kind in beide
klassen. Patricia: ”Hoe is de leerling hier? En hoe is
de leerling daar? Wat is er nodig om de aansluiting
goed te maken? Daar komt heel wat bij kijken. Het

tempo ligt in het regulier bijvoorbeeld hoger. Hoe
zorg je dat een kind kan schakelen? En wat als een
kind hier blokschrift heeft geleerd, wat gemakkelijker onder de knie te krijgen is, maar de reguliere
school gebruikt lopend schrift?” Daarnaast is niet
iedere school ingericht op bijvoorbeeld een rolstoel,
of extra verzorging. Het wisselt per kind wat er nodig
is en per school wat er mogelijk is. Is een leerling op
beide scholen gestart, dan is er een aantal keer per
jaar overleg op de reguliere school, om te kijken hoe
het gaat en eventueel dingen aan te passen. Professionals van beide scholen en de extern dienstverlener schuiven daar bij aan, samen met de ouders.
Branchecursus volgen
De redenen om voor een symbiosetraject te kiezen
zijn verschillend. “Een aantal kleuters zit op twee
scholen en voor die ouders is het vaak belangrijk dat
hun kind zowel de ondersteuning van onze school
krijgt, als vriendjes in de eigen buurt kan maken.”
10

Psycholoog Patricia Suèr
Voor een aantal VSO-leerlingen geldt dat ze zich
voorbereiden op werk, door in hun laatste schooljaar een branchecursus binnen het Praktijkonderwijs
te doen. Bijvoorbeeld voor vorkheftruckchauffeur,
keukenmedewerker, winkelassistent, schilderen of
facilitair medewerker. Een andere reden kan zijn om
te onderzoeken of helemaal overstappen naar regulier een optie is. Of geleidelijk aan naar een volledige overstap toe te werken.
Het is wennen én leerzaam voor leerlingen, blijkt in
de praktijk. “Hier op school heeft iedereen iets, op
een reguliere school ben je vaak de uitzondering en
daar moet je mee leren omgaan. Het is tegelijkertijd
heel goed dat leerlingen zien hoe het buiten onze
school is. Hier vinden we een leerling al snel goed of
vlot, maar in het reguliere onderwijs ligt het tempo
wel hoger. Dat is heel goed om mee te maken. Wij
kunnen daar ook van leren en meer oefenen op dat
sociale aspect.”
11

Aansluiting in de buurt
Is een symbiosetraject voor iedereen geschikt? “Ik
zou het liefst ja zeggen”, zegt Patricia. Maar dat vergt
dat er ook buiten de school een inclusieve samenleving is en dat hebben we helaas (nog) niet. Daarom
gun ik het sommige kinderen om hier op school te
zitten. Bijvoorbeeld om zelfvertrouwen op te doen,
of kijk eens naar wat de contactclown betekent
voor sommige groepen. Dat heb je op een reguliere
school niet.
Maar voor een grote groep leerlingen heeft het wel
een meerwaarde, zeker om aansluiting te vinden
met kinderen in de buurt. Daarom vind ik het ook
belangrijk om met de ouders van kleuters deze mogelijkheid te bespreken. Dan ligt er nog zoveel open.
Dat kan meteen al in het eerste jaar, maar soms vinden ouders het ook fijn om eerst maar eens hier op
school te beginnen en daarna verder te kijken. Dat is
ook prima. Maar het is altijd mooi om de mogelijkheden te onderzoeken.”

Xanne is 5 jaar en brengt
spullen naar het huisje bij de
ingang van de school. “Xanne
speelt overal”, vertelt haar
moeder Petrine Westland.
“En ze is dol op andere
kinderen. Daarom laten we
haar hier naar school gaan én
ook bij ons in het dorp.”

Xanne en Petrine

“XANNE HEEFT HET BESTE
Expertise in begeleiding
Xanne zit in haar tweede schooljaar en sinds het
begin gaat ze op woensdag naar de reguliere school
De Meidoorn in Kerkdriel. Op de andere dagen is ze
op mytylschool Gabriël.

“

Petrine:
Hier hebben ze de expertise om Xanne de begeleiding en ondersteuning te geven die ze
nodig heeft. Dat is belangrijk. We kwamen er snel
achter dat alleen een reguliere school niet genoeg is
voor Xanne.
Sociale dichterbij
En De Meidoorn is de school die het sociale stukje

dichterbij brengt. Haar broer Sem gaat daarnaartoe.
De school kent haar en zij kent de school. Het is belangrijk voor Xanne en Sem om deels dezelfde dingen te beleven en te kunnen delen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de kerstviering van De Meidoorn.
Xanne gaat dan lekker met Sem mee en voor hem
is het ook leuk. Doordat ze hier op school zit, kent
Xanne veel kinderen in het dorp. Ze maakt vaak een
gebaar om aan te geven: die zit bij mij op school!
Xanne praat weinig en dat is voor De Meidoorn even
wennen. Ze hoort en begrijpt namelijk alles, maar
kan dat zelf niet zo makkelijk duidelijk maken. De
Meidoorn pakt dat heel actief aan. Ze zetten bijvoor12

VAN TWEE WERELDEN”
beeld een spraakcomputer in. En het is fijn dat ze
vrij kleine klasjes hebben. Er is veel aandacht voor
leerlingen.

we hoe het gaat en kijken we hoe we verder gaan.
Iedereen zet zich er echt voor in.

Aanrader voor ouders
Deze combinatie van twee scholen komt voor veel
ouders misschien niet zo snel in beeld. Wij hebben
zelf aangegeven dat we dit wilden proberen. We
hebben het met de reguliere school besproken en er
is door iedereen goed meegedacht; het samenwerkingsverband en de beide scholen, via de intern begeleider en de orthopedagoog. Twee à drie keer per
jaar zitten we allemaal samen aan tafel, met ons als
ouders en de leerkrachten er ook bij. Dan bespreken
13

Op deze manier heeft Xanne het beste van twee
werelden. Op de mytylschool is er de expertise om
Xanne te ondersteunen. Op de reguliere school zie
je hoe dingen ook vaak gaan. Dat je bijvoorbeeld zelf
je jas moet aantrekken, of even moet wachten op
de juf. Je weet nooit hoe snel kinderen stappen maken. Misschien kan Xanne niet altijd op de reguliere
school blijven, maar dit heeft ze binnen.

”

MIM AKKE R DOT KOM T
OM DE WEEK IN DE KLAS

“WIE BEN JIJ?
LAAT MAAR ZIEN,
IK BEN ER VOOR JOU”

14

Dot en Nina

leerling tegen me aan en zitten we samen, soms
zing ik een liedje, dat is per keer heel verschillend.”

Dot gluurt door het raam van de klas naar binnen.
Langzaam trekt ze de deur open en kijkt om de hoek.
Ze heeft een oranje bloesje aan, oude pantoffels en
deftige oorbellen. Eén sok zit binnenstebuiten en ze
heeft een rode neus. Voor haar zit een meisje op haar
knieën op de grond. Dot gaat naast haar zitten. Ze
kijken naar elkaar. Martijn ziet Dot zitten en scheurt
kruipend op haar af. Hij knijpt zachtjes in haar neus.
Oooo, zegt Dot zachtjes. Martijn lacht en bestudeert
haar kleine zilveren koffertje.
Om de week komt de miMakker in de klas. Een contactclown, die vooral meebeweegt met wat kinderen zelf aangeven. Marjo Thoonen was tot vorig jaar
leerkracht en logopedist op mytylschool Gabriël. Nu
is ze miMakker Dot. Marjo: “Het grote verschil met
andere clowns: die lokken dingen uit. Een miMakker
wil ontdekt worden en speelt alleen in op wat kinderen zelf aangeven. Deze kinderen hebben weinig
regie in hun leven. Als ik bij ze ben mogen ze zelf
bepalen.”
Kinderen nemen initiatief
Verderop kijkt Nina naar Dot. Dot kijkt terug. Het
meisje kijkt snel weer opzij. Dot ook. Zo kijken ze wel
acht keer voorzichtig naar elkaar….en weer van elkaar. Net zo lang tot het fijn voelt om dichtbij Dot te
zijn. Ze zitten uiteindelijk naast elkaar op de grond.
“Ik breng een bepaalde energie in de klas, een
manier van zijn die het mogelijk maakt in contact
te komen”, vertelt Marjo. “Juist als een communicatiemiddel als taal er niet is, zet je in op andere
manieren van contact maken. Samen kijken, samen
blazen, samen ademhalen, vertraagd bewegen. In
mijn houding laat ik duidelijk zien: ik ben er voor
jou. Kinderen voelen zo de ruimte om zelf initiatief
te nemen. We zoeken oogcontact, begrijpen elkaar
en ontspannen en verstillen samen. Soms leunt een

Naar drinken luisteren
Marjo begon haar opleiding voor miMakker
toen ze nog leerkracht was op deze school. Oefenen als miMakker deed ze bij SlowCare in Oss,
een kleinschalige woon-en dagbestedingsplek
voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Zorg, liefde en aandacht is hun
slogan. Inmiddels werkt ze daar ook, als aandachtsfunctionaris zorg. “Dat past zo bij mij”,
zegt Marjo. “Dat is waar ik bij leerroute 1 op
school voor stond en wat ik nu ook doe als miMakker: doe dingen met aandacht. Hoe exclusief is het om zo in contact te gaan. Om te kijken
wie ben jij, laat maar zien, ik ben er voor jou.”
Marjo neemt voordat ze begint even de tijd om
Dot te worden. “Tijdens het omkleden doe ik
meditatieoefeningen. Ik maak me leeg en ga
van mijn hoofd naar mijn hart. Als laatste zet
ik mijn rode neus op. Dan ben ik niet meer een
van de vele mensen die rondloopt, maar Dot.
Als leerkracht en logopedist had ik altijd een
plan. Als miMakker weet ik nooit wat er gaat
gebeuren. Ik focus puur op ‘wie ben jij en wat
doe jij?’. Dat maakt dat je andere dingen doet,
bijvoorbeeld samen met een leerling een kopje
drinken onderzoeken. We raken het aan, ruiken
er aan en we luisteren er ook naar. Als je Dot
bent doe je dat.”
Achter in de klas ligt Lisa op de grond. Ze kijkt
naar Dot en Dot schuifelt op haar knieën dichterbij. Dot kruipt voorzichtig naar Lisa toe. Ze
gaat naast haar liggen. Eerst recht naast elkaar,
daarna steeds een klein beetje verder naar elkaar toe gedraaid. “Hehe, pffff”, zegt Dot.
Samen liggen ze een poosje.
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Dot en Lisa

Dot en Martijn

)

leerkracht Maartje Gouwerok (rechts
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LEER KRAC HT MAA RTJE GOU WEROK

DOT

BRENGT RUST IN DE KLAS
“Het allerbelangrijkste bij deze leerlingen is dat ze zich
goed voelen”, zegt leerkracht Maartje Gouwerok. “Het
bezoek van de miMakker vinden ze fijn, het doet ze
goed. En dat maakt dat ik straks weer gemakkelijker
aan de slag kan met de ontwikkeling. Een schooldag
heeft best een strak programma. Wij zijn bezig met wat
er moet gebeuren en bij Dot hoeft er even helemaal
niets. Dat geeft rust in de klas.”

Maartje is leerkracht van groep SO 1A, waar Dot
om de week op bezoek is. Samen met onderwijsassistenten en zorg-in-de-klasmedewerkers werkt ze
sinds vier jaar in de jongste klas van leerroute 1, die
bestaat uit zeven leerlingen van 4 tot 8 jaar. “Ik vind
deze leerlingen heel leuk. Het is goed of het is niet
goed, er zit niets tussenin. Daar houd ik van.”
Neus aanwijzen
Als Dot er is, doen Maartje en haar collega’s ook
niets actiefs. Behalve als het nodig is. Eén leerling
ziet bijvoorbeeld haar kans schoon als de deur
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even open staat en loopt de klas uit. Zij wordt
weer teruggebracht. Maar verder kunnen de
kinderen dat uur zelf bepalen wat ze doen. Als
ze geen aandacht voor Dot hebben is het ook
goed. Maar Dot zorgt wel dat ze met iedereen
in de loop van de tijd een keer contact heeft.
Voordat Dot komt laat Maartje een foto in de
klas zien. Sommige kinderen maken het gebaar
voor clown door hun neus aan te wijzen. “Vorig
jaar vroeg een meisje iedere dag of de clown
kwam. Ze leek een soort vriendin. Sommige
leerlingen laden op door het contact. Bij andere
merk je dat ze even moeten bijkomen van de
fysieke inspanning.”
Maartje ziet het allemaal, want ze kent de kinderen goed, mede omdat ze sommige leerlingen al vier jaar in de klas heeft. “Dat geeft je de
tijd om vertrouwen te krijgen en diep intuïtief
contact op te bouwen. Als dat er is kun je stapjes in de ontwikkeling gaan zetten.”
Wereld iets groter maken
Maartje heeft behalve de PABO ook een postHBO opleiding Onderwijs aan kinderen met
ernstige meervoudige beperkingen gedaan.
“Voordat kleuters naar een reguliere school
gaan hebben ze zich al van alles eigen gemaakt.
Zelfredzaamheid, communicatie, leren spelen,
met elkaar spelen. Dat is bij deze kinderen niet
vanzelfsprekend. Wij richten ons op allerlei
stappen daarvóór. Bekend raken met bepaalde
materialen, het aankunnen om prikkels om je
heen te hebben, dingen met je handen durven
of kunnen aanraken. En daarna je eigen jas mee
helpen aandoen of je vork pakken. Je leert ze
een beetje ‘het leven’ en maakt de wereld ietsje
groter.”
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EREDIVISIE G-VOETBAL
Aanvallen, trucjes doen en dan proberen te
scoren. Dat vindt Bram het allerleukste bij
voetbal. En hij kan het weten, als fanatiek
voetballiefhebber. Sinds september speelt hij in
de eerste eredivisie G-voetbal ooit.

Dat ging zo. Bram speelde al jaren bij TOP Oss en nu
sinds enige tijd bij O.S.S.’20. Op een dag is hij door
VVV Venlo gescout om voor die club uit te komen. In
de Bijzondere Eredivisie. “Ik heb heel hard getraind
en geluisterd naar de trainer en blijkbaar vinden ze
me een goede voetballer”, licht Bram toe.
Contract en clubtenue
De start bij VVV Venlo ging er officieel aan toe. Met
de teampresentatie, tekenen van het contract en
het ophalen van het clubtenue. Bram: “Het was cool
om het tenue voor het eerst aan te hebben.” Dit
seizoen zijn er vier wedstrijddagen, met ieder drie
wedstrijden.

Blij als ik voetbal
Bram voetbalt zo vaak hij kan. In de pauzes op
school, thuis en bij de club. “Voetbal is een hele leuke sport”, vindt Bram. “Ik ben altijd blij als ik bezig
ben en je maakt er vrienden.”
Publiciteit
De prestatie van Bram en andere G-voetballers is
niet onopgemerkt gebleven. In september stond er
een interview met Bram in het Brabants Dagblad.
En KRO-NCRV volgt de eredivisievoetballers zelfs. Ze
hebben Bram geïnterviewd en opnames gemaakt bij
de training. Sinds 28 november zijn de voetballers te
zien in FC De Helden en dat is terug te kijken bij de
NPO. Bram: “Ik ben er allemaal best trots op.”
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Cameraploeg volgt
Bram
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