
Samen met 
mama of papa 

door de 
rekenstof 

Het klaslokaal lijkt 
hetzelfde. Stoelen en 

tafels staan netjes op 
een rij. Aan de muur een 

kaart van staatkundig 
Europa en een poster 
met letters. Een klas 
als alle andere? Nee, 
toch niet. Hier geeft 
namelijk geen juf of 

meester rekensommen of 
spelling, maar zitten zes 
ouders gebogen over de 
boeken naast hun kind. 

Ze geven vier ochtenden 
in de week zelf taal- en 
rekenles. Welkom op de 

Partnerschapschool in 
Brabant. 
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Tekst Karen Hagen 

Beeld Rob Niemantsverdriet 

Even pauze. Rond elven staat een aan-
tal moeders, die hun kind lesgeven op de 

Partnerschapschool, te kletsen met elkaar. 
'Hun schooldag' begon vanochtend om 
8.45 uur. Moeder Corinne (43) trapte met 

zoon Stijn (12, groep 8) af met rekenerf 
Na de pauze staan de vakken studievaar
digheden en spelling nog op het program
ma. Moeder Wilma (51) geeft haar dochter 

Esther (9, groep 5) les. "Ja, je moet je vrij
maken en het kost tijd. Maar ze gaat met 
sprongen vooruit", zegt Wilma. 
De Partnerschapschool startte bijna een 
jaar geleden, in november 2013, op basis
school de Bussel in het Noord-Brabantse 
dorp Vlijmen. De basisschool valt onder 
de stichting Scala-scholen, waar in totaal 
veertien basisscholen toe behoren. Direc
teur Henk van der Pas van Scala kwam met 

het idee. Docent Joris Spekle (32)'is coördi
nator en leidt het project waaraan ouders 
met kinderen in groep 3 tot en met 8 kun
nen deelnemen. 
"De kern van de Partnerschapschool is 
beter onderwijs en de leraren ontlasten", 

zegt Spekle. Zelf stond hij enkele jaren 
voor de klas in groep 5, 6 en 8. "Het onder
wijs zoals het nu wordt aangeboden is niet 
ideaal. Kinderen hebben veel meer indivi
duele begeleiding nodig, dat merkte ik al 
toen ik lesgaf. Vaak kwam ik daar niet aan 
toe. Dat vrat aan me." 

In overtreding 
De kinderen krijgen 's ochtends les van 
hun ouders in rekenen, begrijpend lezen, 
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spelling en studievaardigheden. 's Mid

dags gaan ze naar hun eigen klas' en vol
gen daar gym, wereldoriëntatie en geschie
denis. Spekle: "Goed onderwijs komt neer 
op twee zaken: deelnemen aan groepsles
sen om de sociaal-emotionele ontwikke
ling te bevorderen en een eigen program

ma op maat volg~n voor vakken als reke
nen en taal. Wij noemen dat: gepersonali
seerd leren." 

Het idee van de Partnerschapschool is 
aangepast. Het oorspronkelijke plan was 
vier ochtenden in de week leskrijgen door 
ouders thuis. De Onderwijsinspectie stak 
daar een stokje voor en oordeelde dat het 
in strijd is met de Leerplichtwet. 'Kinderen 

moeten fysiek op school aanwezig zijn', zei 
een woordvoerder van de inspectie eerder 

tegen het Onderwijsblad. Ze moeten in acht 
jaar tijd voldoen aan een urennorm van 
7520 uur. Ouders zijn in overtreding als 
hun kinderen dat niet halen. 
"Het aantal ouders dat vier ochtenden taal 
en rekenen geeft, is op twee handen te tel
len", zegt Spekle. Daarom zijn er ook vari

anten bedacht die minder vergen van de 
ouders. Ze kunnen ook vier keer een halve 

ochtend één vak komen geven, bijvoor
beeld begrijpend lezen. En er is nog een 
variant, na schooltijd. Spekle: "Kinderen 
volgen alle lessen in de klas en krijgen 
een persoonlijk programma mee, waar ze 
na school aan kunnen werken samen met 
hun ouders of opa en oma zo'n twee keer 
per week een halfuur." D 
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Overgevoelig 
Moeder Corinne zit samen met haar zoon 
Stijn achter de laptop. Bezig met een taal
les. Ze zijn net een aantal weken begon
nen met de PartnerschapschooL "Wat is 
het onderwerp van deze zin", leest Corin
ne voor. Stijn denkt. "Welke vraag moet je 
dan stellen?", zegt Corinne. Dan weet Stijn 
het en typt het onderwerp van de zin in 
op het scherm. 
"Deze methode werkt heel goed. Het is rus
tiger en Stijn kan zich beter concentreren", 
legt zijn moeder uit. Hij is snel afgeleid 
omdat hij overgevoelig is voor geluid. Tot 
groep 6 zat hij in een gewone klas, daarna 

zat hij een tijdje thuis, omdat het misliep. 
"Dit is eigenlijk heel luxe. Hij krijgt privé

les en er is in het lokaal altijd een leraar 
aanwezig als back-up", zegt Corinne. Stijn: 
"In de klas vind ik het echt heel leuk, maar 
dat is wel drukker." 
Verderop verdiept Esther zich in de kom
magetallen. Haar moeder zit naast haar en 
geeft aanwijzingen. Moeder Wilma: "Dit 
is gemoedelijker en het rendement is geen 
100 procent, maar 200 procent." 

Leerkracht en coördinator Joris Spekle 
loopt intussen rond en kijkt toe. "Een-op
een heb je de ruimte om het rooster aan te 
passen. Lukt rekenen eerst even niet, dan 
ga je technisch lezen en daarna weer door 
met rekenen. In een klas kan dat niet." In 
deze groep zitten vooralleerlingen met 
achterstanden. "Maar de Partnerschap
school is bedoeld voor alle leerlingen." 

Professional 
Maar hoe weet je of ouders hun kinderen 
wel goed lesgeven? En zijn leraren vanaf 
nu dan overbodig? Spekle: "Ik zet de lijn 
uit en heb daar uiteindelijk het laatste 
woord over. Hoewel, het gaat in samen
spraak met de ouders. Twee zien meer 

dan één en ouders hebben vaak een goed 
beeld van de potentie van hun eigen kind. 
Bovendien wordt de uitleg vaak gedaan in 
instructiefilmpjes en let ik erop dat de uit
leg gaat zoals wij het hier op school wil
len." 

Spekle heeft ook met alle ouders, voordat 
die starten, een intakegesprek. "Ik vraag 
dan naar hun ervaringen met het hel
pen van hun kind. Maar bijvoorbeeld niet 

4 oktober 2014 

Bevoegd lesgeven 
De AOb is zeer kritisch over het initiatief PartnerschapschooL "We 
zijn hier tegen", zegt AOb-bestuurder Liesbeth Ver heggen. "Lesge
ven is een vak. Als je daarvoor ouders inzet, zeg je eigenlijk dat 
bevoegd lesgeven niet nodig is. Ouders kunnen niet, zoals leraren, 
zien wat een kind didactisch nodig heeft." Verheggen zet bovendien 
vraagtekens bij de positie van deze kinderen in de klas. "Overdag 

rekenen ze met mama en dan gaan ze 's middags weer terug naar 
hun groep. Dat zorgt voor een rare situatie." Verheggen is duide-

lijk: "Ouders die meedenken op pedagogisch gebied: ja. Maar laat het 
didactische over aan de bevoegde docent." 

naar opleidingsniveau." In principe kan 
iedereen dus meedoen. "Wel maak ik de 
lesschema's en observeer ik. De leraar is 
onontbeerlijk met zijn waardevolle obser
vaties. Een leraar maakt als professional 

analyses en ik kan dus zeggen welke inter
venties er plaats moeten vinden als iets 
niet loopt." 
Maar leerlingen kunnen zich niet aan 
elkaar optrekken in de Partnerschapschool, 
zoals wel in een klas gebeurt. Spekle zegt 
daarover: "Kinderen moet je niet met 
elkaar vergelijken. Ze moeten uitgaan van 

hun eigen pote~tie. Waarom moeten leer
lingen hetzelfde einddoel nastreven? Dat 
idee vind ik echt niet van deze tijd." Voor 
kinderen met een achterstand moet een 
aparte lijn worden uitgezet. "Dat moet 

Onderwijsblad 15 

echt op maat. Leraren hebben daar vaak 
gewoon de tijd niet voor." 

De effecten van de Partnerschapschool 
kunnen nog niet worden vastgesteld. Het 
handjevol ouders dat er nu zit, is posi-
tief en Spekle ziet ook verbetering bij de 
leerlingen, maar dat wordt nog door een 
bureau onderzocht. "Ik zie dat er sneller 

hiaten in de kennis worden opgespoord en 
dat je als leraar nu zoveel meer informatie 
krijgt over een kind, vanwege de ouders." 
Het is 12.15 uur. De tassen worden inge
pakt en hup, snel naar de klas voor het 
middagprogramma. Met een juf of meester 

en 23 andere leerlingen. D 
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