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Pascale: “Wij met z’n drieën kunnen niet 

zonder elkaar. Je komt anders echt handen 

tekort. Bovendien moet je niet alleen als 

klassenteam goed kunnen samenwerken: je 

moet ook nauw samenwerken met andere 

disciplines.” 

Paula: “Aan het eind van het schooljaar vind 

ik het mooi dat je kunt zien wat je bereikt hebt, 

ondanks de beperkingen die deze kinderen 

hebben. Daar mogen we wel trots op zijn. 

Die hele kleine stapjes zijn zo belangrijk. 

Als we het digibord opstarten, staat daar het 

motto van Adelante: haal het beste uit jezelf. 

Onze kinderen lezen dat iedere ochtend 

voor. Vaak praten we daar ook even over. 

Want deze kinderen proberen iedere dag 

weer hun grenzen te verleggen. Lopen, 

praten, eten, de klok leren lezen… het is 

prachtig dat je daar onderdeel van uit mag 

maken.” •

Pascale: “Zo saamhorig als deze groep is, 

dat vind je op een reguliere basisschool niet. 

Naar elkaar toe zijn de kinderen heel behulp-

zaam en geïnteresseerd. Mankeert iemand 

wat, dan is de ander er direct bij om te 

helpen.” 

Paula: “Qua onderwijsprogramma vinden 

ook deze kinderen het, net als ieder ander 

kind, heel lekker om uitgedaagd te worden 

en succeservaringen op te doen. Ze zijn 

heel blij met elke nieuwe vaardigheid die 

aangeleerd wordt.” 

Bertie: “Alle drie werken we al zo’n 25 jaar 

in dit vak. Voor het klassenteam van leer-

kracht en onderwijsassistentes is een super-

goede samenwerking nodig. We hebben het 

heel fijn als collega’s onderling. Maar ook  

het contact met de kinderen is heel speciaal:  

je krijgt zoveel aandacht en vertrouwen  

van hen.”

‘DEZE KINDEREN PROBEREN IEDERE DAG 
WEER HUN GRENZEN TE VERLEGGEN’
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Paula: “In klas Blauw zitten acht leerlingen 

van 7 tot 10 jaar met een meervoudige 

beperking. De beperkingen van de leerlingen 

in onze klas zijn heel divers. Elke leerling 

volgt zijn eigen onderwijsprogramma op zijn 

eigen niveau en in zijn eigen tempo.”
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