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Alles is anders

D

e nood is ineens zo hoog, dat schijnbaar
alle onderwijswetten gebroken worden.
Wat is of gaat er nog normaal? Renata
Hamsikova schreef in een mail aan haar
achterban: ‘Nu thuisonderwijs ineens
mogelijk is zonder een rechtszaak, is het fijn om te
ervaren hoe je hoogbegaafde kind thuis leert en zich
ontwikkelt. Deze ervaringen kun je later meenemen in
gesprekken met school. Leerkrachten kunnen aan de
andere kant ervaren hoeveel kinderen eigenlijk op deze
manier leren en hoe ze zich voelen. Dat kan misschien
de drempel voor (deels) thuisonderwijs verlagen.’
Renate zoekt naar lichtpuntjes in deze donkere tijd.
Ze vecht al jaren voor goed thuisonderwijs. Zeker voor
kinderen met een zeer hoog IQ wil ze deze onderwijsvorm sterk verruimen.
Let wel, het zal voor de meeste ouders onhaalbaar,
onbetaalbaar en ook sterk onwenselijk zijn! Maar voor
sommige kinderen en ouders is het misschien de oplossing. Zo heel vreemd is dat niet. In de meeste landen om
ons heen wordt thuisonderwijs toegestaan.
Je hoort soms best aardige verhalen. Die overbuurvouw
doet het zo gek nog niet! De kinderen lopen met haar
weg. Online onderwijs is verre van ideaal, maar biedt
toch ook wel weer wat mogelijkheden. Je kunt als je
thuis werkt veel beter je eigen tempo bepalen en je
wordt minder gestoord. Althans, soms, als je geluk hebt.
Geen enkele leerkracht wordt hierdoor gepiepeld. Er
staan echt geen banen op de tocht. Deze coronacrisis
heeft de waardering én het respect voor de leerkracht
alleen maar doen toenemen. Maar toch, als je het zelf
eens wil proberen … ga je gang.
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Binnen de muren van school maakt voorvechter
voor goed onderwijs aan hoogbegaafden
Ton Mooij in deze Talent zijn manifest
kenbaar. Volgens hem moet én kan het
ook beter. Wel zullen er ook volgens
hem enkele fundamentele aanpassingen gedaan moeten worden.
Ach, nu we toch bezig zijn. Laten
we in deze vreemde tijd goed voor
elkaar zorgen en het meteen goed
aanpakken.  
Frank Stienissen
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