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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

DE KLUSKLAS

Dat er in een klas veel verschillende niveaus zitten is algemeen bekend. Het ene
kind leert gemakkelijk, terwijl het andere kind ieder jaar met moeite naar de volgende
klas gaat. Natuurlijk probeert de leerkracht rekening te houden met al deze verschillende niveaus. De kinderen die moeite hebben krijgen extra uitleg, de kinderen
waarbij het leren gemakkelijk gaat krijgen extra uitdaging. Dit gebeurt door middel
van andere of meer opdrachten, maar ook vaak in de vorm van een plusklas. Een
paar weken geleden las ik een krantenartikel over een variant hierop: de klusklas.
De klusklas is er speciaal voor kinderen die
meer praktisch zijn, qua leerniveau aan hun
plafond, of niet lekker in hun vel zitten. In deze
klas leren de kinderen bijvoorbeeld hout bewerken, maar ook andere klussen zoals bladblazen,
de was opvouwen, de vaatwasser uitruimen en
koffie schenken.
Op de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland
is deze klusklas een groot succes. De kinderen
krijgen meer zelfvertrouwen en hun welbevinden
neemt toe. Bovendien hebben deze kinderen
iets om naar uit te kijken, wat er voor zorgt dat
ze weer met meer plezier naar school gaan.
Naarmate ik het artikel verder las, werd ik
steeds enthousiaster. Ik ken genoeg kinderen
die er baat bij zouden hebben om naar een klusklas te gaan. Deze kinderen vinden leren niet
leuk, zijn er niet goed in en moeten vaak faal
ervaringen verwerken omdat het wéér niet lukte.
Na de basisschool gaan zij veelal een praktische
opleiding doen, dus waarom zouden ze daar
op de basisschool niet al kennis mee mogen

maken? Natuurlijk is de basisschool
bedoeld om een bepaalde basiskennis
op te doen, dus het moet in mijn ogen
ook zeker niet ten koste gaan van de
basisvakken als rekenen en taal. Maar
één of twee keer per week een middagje naar de klusklas lijkt mij geen
problemen geven. De kinderen draaien
dan gewoon het grootste gedeelte
mee in de klas, maar kunnen ook hun
eigen talenten ontwikkelen. En bovendien: wanneer een kind ongelukkig is,
leert het ook niet goed.

De klusklas is er speciaal
voor kinderen die meer praktisch zijn, qua leerniveau
aan hun plafond, of niet
lekker in hun vel zitten.
Thuis & School
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de r is weer in de maand

De kinderen krijgen meer
zelfvertrouwen en hun
welbevinden neemt toe.
Bovendien hebben deze
kinderen iets om naar uit
te kijken, wat er voor zorgt
dat ze weer met meer plezier
naar school gaan.

De School met de Bijbel is zeker niet de enige
school waar je een klusklas vindt, maar zij
wonnen er wel de Onderwijsprijs van ZuidHolland mee. Volgens hen is het gemakkelijk
om er mee te starten.
Ik hoop alleen maar dat er veel scholen gaan
volgen!
Bron: https://www.ad.nl/rotterdam/klusklas-voor-kinderen-met-gouden-handjes-succes~a12495a7/
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

VEGETARISCH OPVOEDEN: KAN HET?

Vegetarisch
opvoeden:
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kan het?
Nederland kent steeds meer vegetariërs. Niet gek, want de nadelen van vlees eten
komen steeds meer aan het licht en we worden steeds bewuster van wat we eten.
Bovendien wordt het ons met het aantal vegetarische producten op de markt steeds
gemakkelijker gemaakt. Toch bevat vlees ook de nodige voedingsstoffen, voedingstoffen
die voornamelijk in de groei belangrijk zijn. Je komt voor een dilemma te staan: kan ik
mijn kind vegetarisch opvoeden?
Is een vegetarisch dieet verantwoord?
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen:
het kan! Kinderen met een vegetarisch dieet
groeien prima. Sterker nog, volgens groot
Amerikaans onderzoek groeien kinderen met
een vegetarisch dieet gemiddeld zelfs 1 inch
meer dan hun leeftijdsgenoten! Dit komt wellicht
omdat vegetariërs relatief meer groenten eten en
minder ongezonde vetten binnenkrijgen. Wel is
het belangrijk geen tekorten op te lopen doordat
we sommige voedingsstoffen uit vlees missen of
dat ze minder goed worden opgenomen.
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Kinderen met een vegetarisch dieet groeien prima.
Sterker nog, volgens groot
Amerikaans onderzoek
groeien kinderen met een
vegetarisch dieet gemiddeld
zelfs 1 inch meer dan hun
leeftijdsgenoten!

Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

De voedingsstoffen
De belangrijkste voedingsstoffen in vlees zijn
eiwitten, ijzer en vitamine b12. Eiwitten zijn heel
erg belangrijk in de groei. Zorg daarom voor
een goede vleesvervanger. Dit kan bijvoorbeeld
vegetarisch ‘vlees’ zijn, kaas of een eitje. IJzer
haal je naast vlees ook uit niet-dierlijke producten. Echter wordt deze vorm van ijzer minder
snel opgenomen dan het ijzer uit vlees. Door
ijzer in combinatie met vitamine C te consumeren verhoog je deze opname. Tot slot vitamine
b12: deze vitamine zit eigenlijk alleen in dierlijke
producten. Haal je het niet uit vlees, dan kun
je toch voldoende binnen krijgen door genoeg
andere dierlijke producten te consumeren. Ook
wordt vitamine b12 vaak toegevoegd aan vleesvervangers. Eet je veganistisch? Dan moet je
deze vitamine suppleren! Doe dit niet zomaar,
maar vraag je huisarts of een diëtist om advies.

VEGETARISCH OPVOEDEN: KAN HET?

Een vegetarisch dieet
Misschien sta je heel sterk achter je standpunt
geen vlees te eten. Heel goed! Maar dit is jouw
keuze. Leg deze keuze een ander, in dit geval je
zoon of dochter, niet zomaar op. Het opdringen
van een dieet heeft geen zin en werkt averechts.
Leg uit waarom je geen vlees eet, maar laat hem
of haar een eigen keuze maken.
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Acne

Zeker in de feestmaand van het jaar, maar eigenlijk altijd, wil je er goed uitzien!
En daar zijn de mee-eters en puistjes. Veel jongeren hebben er in meer of mindere
mate last van (gehad): puistjes, oftewel acne. Veel pubers schamen zich ervoor en
willen ervan af. Juist in een periode waarin onzekerheden over het lichaam een
belangrijke rol spelen, treden puistjes op. De subjectieve beleving is vaak erger dan
hoe erg de acne daadwerkelijk is. Naast schaamte, kunnen jongeren ook klachten
krijgen van hun stemming en van hun zelfvertrouwen. Duidelijk is dus dat acne een
grote invloed heeft op jongeren.

10

Thuis & School

ACNE

Tekst: Lars van Scheppingen, basisarts

Talgklieren produceren
talg onder invloed van
hormonen, onder andere
testosteron. Omdat in de
puberteit testosteron meer
wordt aangemaakt, is het
zo dat in die periode meer
acne voorkomt.
Acne is een aandoening van de talgklieren. Talgklieren komen op het hele lichaam voor, behalve
op de voetzolen en handpalmen. Deze klieren
komen het meest en dichtst voor in het gezicht,
op de rug en op de borstkas. Talg oftewel huidsmeersel is belangrijk en heeft twee functies.
Ten eerste zorgt het ervoor dat de huid vettig
blijft en niet gaat schilferen en ten tweede heeft
het een barrièrefunctie tegen micro-organismen
(waaronder bacteriën) op de huid. Talgklieren
produceren talg onder invloed van hormonen,
onder andere testosteron. Omdat in de puberteit testosteron meer wordt aangemaakt, is het
zo dat in die periode meer acne voorkomt. Vaak
verdwijnt acne vanaf de leeftijd van 25 jaar weer
spontaan.
Acne is een verzamelnaam voor verschillende
huidafwijkingen, waarvan acne vulgaris (= jeugdpuistjes) de meest bekende is. Jeugdpuistjes
ontstaan doordat talg en dode huidcellen zich
ophopen en verstopt raken in de uitvoergang
van een talgklier. Hierdoor ontstaat, samen met
de aanwezige huidbacteriën, een ontstekingsreactie die kan resulteren in mee-eters en/of puistjes. In de afbeelding hierboven is het ontstaan
van een puistje weergegeven.

Feiten en fabels omtrent jeugdpuistjes:
•	geloof niet alle reclames! De middelen die zij
voorschrijven kunnen soms zelfs schadelijk
zijn voor de huid;
•	onderzoek heeft uitgewezen dat er geen
relatie tussen specifieke voeding (varkensvlees, chocola, patat, zuivelproducten) en het
ontstaan van puistjes is. Wel zouden producten
met snelle koolhydraten (denk aan aardappels,
witte rijst of brood) acne wat kunnen verergeren. Als je merkt dat je door inname van
bepaalde voedingsmiddelen meer last krijgt
van acne dan kun je proberen dit product
(tijdelijk) minder te eten om te kijken of dat
leidt tot minder acne;
•	het dragen van cosmetica op waterbasis
wordt niet ontraden. Er is onderzoek naar
verricht, waarin geen uitlokkend effect wordt
gezien, maar van verstopping van talgklieren
door foundation en poeder kan wel sprake
zijn. Verwijder ’s avonds voor het slapen gaan
altijd de make-up;
•	hygiëne en een vitaminegebrek lijkt geen
oorzaak van acne te zijn; stress kan wel
invloed hebben op acne;
•	zonlicht leidt niet tot een vermindering van
acne. Wel wordt de huid onder invloed van
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zonlicht roder en/of bruiner, waardoor acne
op korte termijn wat meer gemaskeerd wordt.
De zonnebank wordt daarom niet aangeraden
om meerdere redenen;
•	sommige medicatie kan het ontwikkelen van
acne bevorderen. Indien je hierover twijfelt,
staat dit altijd vermeld in de bijsluiter;
•	de orale anticonceptiepil kan positief op vermindering van acne werken. Dit kan in overleg met de huisarts;
•	genen blijken een belangrijke rol te spelen bij
het ontstaan van acne. Een invloed tot wel
80% is beschreven;
•	behandeling door een huidtherapeut van
actieve acne met lasers of chemische peelings
is niet effectief gebleken;
•	het is onbekend of roken invloed heeft op
het ontstaan van jeugdpuistjes. Alhoewel het
voor andere redenen goed is om niet of te
stoppen met roken, is er geen hard bewijs
dat niet-roken of het stoppen met roken leidt
tot minder acne;
•	soms kan er een medische oorzaak aan ten
grondslag liggen waardoor mensen meer
kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van acne.
Een voorbeeld is PCOS (polycysteus ovarium syndroom) of de Ziekte van Cushing.

Praat met je kind over
acne als je merkt dat hij/zij
eronder lijdt. Bijna alle
pubers krijgen ermee te
maken.
Voor meer informatie:
http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Folder-Acne-15-08-2013.pdf
https://www.thuisarts.nl/acne/ik-heb-acnewat-kan-ik-zelf-doen
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Tips:
•	Blijf van de puistjes af! Druk ze niet uit, want
hierdoor kunnen nieuwe ontstaan. Open
gekrabde puistjes kunnen ontsteken en soms
resulteren in littekentjes;
•	een huidtherapeut kan eventuele littekens met
laserbehandelingen verminderen;
•	reinig het gezicht in ieder geval dagelijks met
lauw water (geen zeep) en voorzichtig droogdeppen. Niet wrijven;
•	gezichtsreinigers/lotions bevatten vaak salicylzuur wat hoornoplossend (dode huidcellen)
werkt, waardoor puistjes minder optreden.
Gebruik dit niet dagelijks;
•	gebruik geen (dag-/nacht)crèmes, omdat dit
talgklieren afsluit;
•	mee-eters kunnen wel uitgedrukt worden met
een zgn. comedonen-lepeltje (verkrijgbaar bij
de drogist). De huid wel eerst met lauw water
wassen en zorg dat je handen en nagels
schoon zijn;
• schurende kleding vermijden;
•	benzoylperoxide blijkt effectief in de behandeling
van acne. Dit is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel, wat je op de huid kan aanbrengen.
Het is verkrijgbaar in verschillende doseringen
waarbij aangeraden wordt om 5% te gebruiken. Een 10% dosering is niet extra effectief,
maar leidt wel tot extra bijwerkingen. Voor meer
informatie, ook voor het gebruik, zie:
https://goo.gl/VZxM4W;
•	indien benzoylperoxide onvoldoende effect
heeft, kan de huisarts andere middelen die
op recept verkrijgbaar zijn, voorschrijven. Een
voorbeeld kan antibioticazalf of -tabletten zijn.
Bespreek met de huisarts wat de opties zijn.
Een minderheid van de patiënten zal uiteindelijk
worden doorverwezen naar een dermatoloog;
•	leef gezond! Voldoende nachtrust, gezonde
voeding, veel water drinken, voldoende buitenlucht en beweging;
•	praat met je kind over acne als je merkt dat hij/
zij eronder lijdt. Bijna alle pubers krijgen ermee
te maken. Geef uitleg dat je het krijgt en dat
het vanzelf weer verdwijnt en van schaamte
geen sprake hoeft te zijn.

SNEEUW IN HETALCOHOL
DONKER

SNEEUW IN HET DONKER
Het wordt rustig in de straat.
De lichten doven uit, er vallen nog wat vlokken.
De hond slaat aan en stuift het schoolplein op.
Ik vind hem terug, hij blaft naar de sneeuwman in de hoek.
Het plein is leeg en stil maar lijkt nog vol van energie.
Hoor ik daar nog kinderstemmen galmen?
Ik gooi een sneeuwbal, de hond vangt hem in zijn bek.
Ik draai me om en zie de glijbaan.
Ik neem een aanloop en ben weer even kind.
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Tekst: Christien de Vries - Onderwijskundige

FORMATIEF TOETSEN

FORMATIEF
TOETSEN
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In het onderwijs worden leerlingen veel beoordeeld op cijfers. Deze cijfers zijn nodig
om bijvoorbeeld te bepalen of een leerling naar een volgend jaar mag, een diploma
mag halen of op het juiste niveau zit. Maar geven die cijfers wel echt zo’n goed beeld?
Na afloop van een aantal lessen krijgen kinderen
een toets, waarbij ze moeten laten zien of ze de
geleerde stof beheersen. Dit noemen we summatief toetsen: een toets waarbij behandelde
stof wordt begrepen. Het is echter de vraag
of dergelijke toetsen wel meten of het kind de
stof begrepen heeft. Bovendien kan je er dan
– misschien wel te laat – achter komen dat de
leerling het niet heeft begrepen. Vaak is er dan
beperkte ruimte om het vorige leerdoel te verbeteren, omdat er naar een volgend leerdoel moet
worden overgegaan. Tegelijkertijd is dit een momentopname: op dat specifieke moment moet
het kind laten zien wat hij of zij in huis heeft. Stel
je voor dat je dan net niet fit bent. Een mogelijke
oplossing ligt in het formatief toetsen.
16
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Formatief toetsen is tussentijds toetsen, waarbij
je halverwege het leerdoel even stil blijft staan.
Je kijkt wat er al gedaan is en hoe dat ging.
Vervolgens kan er bijgesteld worden om het
leerdoel verder uit te werken. Je gebruikt deze
toetsen dus niet om een cijfer te krijgen, maar
om inzicht te krijgen in het leerproces. Niet
alleen voor de leerkracht, maar vooral ook voor
het kind zelf. Zij krijgen een beter beeld van de
voortgang van de leerling bij het betreffende
leerdoel en waar naartoe gewerkt moet worden.
Het resultaat van formatieve toetsen is dan een
set met informatie over het leerproces van de
leerling.

Tekst: Christien de Vries - Onderwijskundige

Het formatief toetsen betekent
voor de leerling vooral dat het leert
‘bijsturen’. Dit noemen we zelfregulatie: het kunnen bijsturen van je
eigen leerproces om je leerdoel te
bereiken. Hierbij neemt een leerling
dus verantwoordelijkheid voor zijn of
haar eigen leerproces. Dat is lastig, dus
de leerkracht is daarbij belangrijk. Met
de juiste feedback wordt een kind zich
meer bewust van leerdoelen en dus wat
er van hem of haar verwacht wordt. Dit geeft
ook informatie over wat je moet doen om het
doel te bereiken. En dat is nu net wat formatief
toetsen is.
Hoe kan dit nu gebruikt worden in het onderwijs? Beide zijn noodzakelijk.
Er moeten nu eenmaal summatieve toetsen zijn,
omdat cijfers onvermijdelijk zijn bij bepaalde
overgangen. Toch kunnen deze cijfers worden
aangevuld met de feedback uit de formatieve
toetsen. Het totaalbeeld kan het beste beeld
geven van de voortgang van het kind. Bovendien
bevordert het de ontwikkeling van zelfregulatie
bij kinderen.

Het formatief toetsen
betekent voor de leerling
vooral dat het leert
‘bijsturen’. Dit noemen we
zelfregulatie: het kunnen
bijsturen van je eigen
leerproces om je leerdoel te
bereiken.

FORMATIEF TOETSEN

Bespreek eens met je kind of deze vragen in de
klas worden gesteld. Of misschien gebruikt hij/
zij ze zelf al? En misschien wil je ze thuis wel
oefenen, bijvoorbeeld bij het bakken van een
cake, het maken van een knutselwerkje of het
oplossen van een puzzel.
Vooraf aan de opdracht:
- Wat is het doel dat ik wil/moet halen?
- Wat weet ik al? Wat kan ik al?
-	Hoe ga ik het doen? Welke stappen ga ik
nemen?
- Wanneer ben ik tevreden?
- Gaat het mij lukken?
Tijdens de opdracht:
- Lukt het met deze manier?
- Snap ik het nog?
- Heb ik nog genoeg tijd?
- Wat is lastig?
- Wat kan er anders?
- Volg ik nog steeds de goede stappen?
Na afloop van de opdracht:
- Heb ik alles op de goede manier gedaan?
-	Wat ging goed? Wat ga ik de volgende keer
weer doen?
-	Wat ging niet goed? Wat ga ik de volgende
keer anders doen?
- Ben ik tevreden?
- Heb ik mijn doel gehaald?
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OUDERS VAN WAARDE
wenst u een mooi nieuw jaar,
waarin we samen met u op zoek gaan
naar een goede toekomst voor
onze kinderen.

