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Een stralend kind
Mijn zoon is allang geen kleuter
meer, maar ik weet nog goed hoe
hij vroeger de school uit kwam
rennen met een werkstuk dat hij
in de klas had gemaakt. Als ik dan
iets zei als: ‘O, ik zie dat je ons huis
hebt getekend, met de auto voor de
deur’, dan straalde hij helemaal. Dan
liepen we samen vrolijk naar huis,
maar soms zag ik onderweg soortgelijke kleuterwerkjes als oud vuil op
straat slingeren: al meteen weggegooid door een kind op weg naar
huis, omdat hij al wist dat moeder er
toch nooit naar keek…
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Ik vond het toen al zo jammer. Wat een gemiste kans. Want
juist de belangstelling van ouders voor het schoolwerk is zo
belangrijk voor een kind: hij merkt dan dat zijn werk op school
ertoe doet, en gaat nog beter zijn best doen. Dat is precies
waarom onze scholen ouderbetrokkenheid zo belangrijk
vinden. Toen vroeg ik me af waarom sommige ouders niet
geïnteresseerd zijn in het schoolwerk van hun kind. Nu snap
ik dat iets beter: vaak zijn het nieuwkomers of vluchtelingen
die uit een andere cultuur komen, een cultuur waarin het helemaal niet op prijs wordt gesteld als ouders zich met school
bemoeien. En als je dan ook onze taal nog niet spreekt, hoe
weet je dan dat het in Nederland anders is?
Daarom vind ik het project ONS! zo belangrijk, en heb ik er
een artikel over geschreven voor dit nummer (pagina 28/29).
ONS! staat voor Ouders-Nieuwkomers-School. Het houdt in
dat vaste vrijwilligers worden gekoppeld aan vluchtelingengezinnen, speciaal om de contacten tussen school en thuis te
versterken. Een simpele opzet, die geweldig werkt. Het project
wordt nu landelijk uitgerold: scholen en gemeenten kunnen
zich aanmelden. En vrijwilligers natuurlijk ook: de bruggenbouwers, die de kloof tussen school en thuis overbruggen.
Misschien meld ik me wel aan als zo’n bruggenbouwer. Want
ik weet hoe groot het effect van ouderbetrokkenheid is op
een kind - maar bovendien: zo’n stralend snoetje gun ik iedere
ouder.

Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl

