
In de gezinsklas op de Groningse Borgmanschool. Van links af Exilus, zijn moeder Joyce, juf Marlies, Jeroen en diens moeder Ans. Foto Harry Cock / de Volkskrant
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Eenochtendschoolmet jeouders
Kinderendiehet lastighebbenopschoolmogen inGroningeneenochtend indeweek
hunvaderofmoedermeenemennaardegezinsklas. ‘Opvoedendoe jenooit alleen.’
Van onze verslaggever
Jurre van den Berg

groningen ‘Donderdag was een
moeilijke dag, zie ik.’ Marlies Sparre-
boomkijktbegripvol als Exilus (7) zijn
doelenkaart laat zien. ‘Ik concentreer
meopmijwerk’, staat erboven. En: ‘Ik
luisternaardejuf.’Tweedierenstickers
heeft hij gekregen,maar de vakjes bij
drieanderedagdelenzijn leeg.
‘Er werd te veel gepraat. Ik konme

niet goed concentreren’, bekent het
springerige jongetje met lange rode
haren. ‘Hij was niet vooruit te bran-
den’,herinnertzijnjuf ingroep3, Janet
Reijenga. Dan richt ze zich tot Exilus’
moeder Joyce, die ook in de kring zit:
‘Ginghijmisschienlaatnaarbed?’Zijn
moeder heeft een andere verklaring
voor de mindere dag van haar zoon.
‘Hijwasverkoudenenhadlastvanoor-
ontsteking.Hij voeldehij zichniet he-
lemaal lekker.’

Ook Ingmar, Vito,Mahdu, Ilus en Je-
roen hebben hun vader of moeder
meegenomennaarhet ‘pluslokaal’van
deGroningseBorgmanschool.De rest
vandeweek zittende kinderen in ver-
schillende groepen. Nu gaan ze acht
wekenachtereenmethunouders een
ochtendindeweeknaardegezinsklas.
Zemaken samen schoolwerk, praten

overhundoelenenoefenen.Metnetjes
werkenbijvoorbeeld,ofwachtenopje
beurt.
De school heeft de leerlingenuitge-

nodigd. Ze kunnen zichmoeilijk con-
centreren, zijn erg druk of juist heel
verlegen, voelen zich buitengesloten
of worden snel driftig. Niet vreemd
voor kinderen op deze leeftijd. Maar
wel gedrag waarmee zij zichzelf en
somsookhun leerkrachtenklasgeno-
ten behoorlijk in de weg kunnen zit-
ten, zegt systeemtherapeut JoostMa-
dern, die samen met GZ-psychologe

Sparreboomdegezinsklasbegeleidt.
InGroot-BrittanniëenDenemarken

zijn familygroupsen familieklasseral ja-
ren ingeburgerd. InNederland is het
iets nieuws. De Borgmanschool is pas
de derde waar het idee in de praktijk
wordt gebracht, door stichtingMade-
lies.Vorigjaargaf degemeenteGronin-
gensubsidievooreenproef.Sindskort
kunnenallescholenindeprovincieer-
meeexperimenteren.

‘Eenprobleemhebjenooitalleen’, is
de filosofie vande gezinsklas. De din-
genwaarkinderenopschooltegenaan

lopen, zijn voor ouders meestal heel
herkenbaar, zegt Madern. Maar vaak
laatdeafstemmingtewensenover. ‘Als
eenkindthuistijdenshetetenvantafel
loopt, is dat niet zo’n probleem.Maar
indeklaskandateenrampzijn.’

Volgens de initiatiefnemers past de
gezinsklas goed bij het idee van pas-
sendonderwijsennieuweopvattingen
in de jeugdzorg. Problemen aanpak-
ken daarwaar ze spelen, in een vroeg
stadium, op een laagdrempeligema-
nier,met verschillende betrokkenen.
Madern: ‘It takesavillagetoraiseachild.’

Bij toerbeurt is een leerkracht van
een vande kinderen in de gezinsklas.
Juf Janet Reijenga is enthousiast. ‘Een
kind mag druk of verlegen zijn, dat
hoort erbij. Maar het is voor henzelf
niet fijnalszeniet lekker inhunvelzit-
ten of werk niet afkrijgen omdat ze
snel afgeleid zijn. Indegezinsklas zijn
wedaarevenbewustmeebezig.’

Terwijldekinderenaanhungewone
schoolwerk gaan, vertrekken de ou-
dersnaareenvergaderzaaltjebeneden.
Sparreboom nodigt ze uit om elkaar
feedback te geven. ‘Je bent zo enthou-
siastenhoudtzoveelvanJeroen’,krijgt
diensmoederAnstehoren. ‘Maarmis-
schienzit jeersomswattedichtop.’Zij
herkentzichdaarwelin. ‘Degezinsklas
is erniet alleenvoor Jeroen.’

Terug in het lokaal vraagt Sparre-
boom hoe het met de oefening ging.
‘Hoe lang kun je netjes werken?’ Ing-
mar: ‘Een jaar.’ Dan is het tijd voor een
spel. Samenmet hun oudersmoeten
dekinderenzoveelmogelijkballonen
inde luchthouden. Eerst acht,danelf,
danveertien. ‘Merkenjullieookdathet
steeds beter gaat nuwe eenpaar keer
hebbengeoefend?’
Moeder Masja twijfelde wel even

toendeschool Ilus(11)uitnodigde,ver-
teltzeevenlateralszeopeengrootkar-
toneenelfje voorhaardochtermaakt.
‘Ze vliegt alle kanten uit en kan soms
heftig reageren. Ze vindt het niet leuk
om een uitzondering te zijn.’ Voor
Masjawashetbovendienlastigomvrij
teregelenvanhaarwerk.Nazesbijeen-
komsten is ze zeer te sprekenoverhet
initiatief. ‘In de gezinsklas zijnmoei-
lijkheden bespreekbaar op een nor-
malemanier.Het isgeen therapie.’

Ilusvondhetinhetbeginspannend,
zotussenvreemdekinderen.Nuvindt
zehet leukenweet zewaarzehet voor
doet. ‘Als ikme goed opmijn school-
werkkanconcentreren,haal ikookbe-
terecijfers.’Datzehaarvriendinnenuit
groep 7 een paar uurmoetmissen, is
jammer.Maar er zit ook een voordeel
aan: ‘Alsweelkaarom12uurweerzien,
ishet extragezelligombij tekletsen.’
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Erwerd te veel
gepraat. Ik kon
meniet goed
concentreren

Exilus (7)

In de gezinsklas is
veel bespreekbaar
op eennormale
manier. Het is
geen therapie

Masja Moeder van Ilus


