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Tekst: Niek de Kruif

EERDER OP VAKANTIE

Vanaf de leerplichtige leeftijd van je kind – vijf jaar in Nederland – zit je zeven jaar
vast aan vaste vakanties. Die beginnen op een dag en eindigen (voor velen: gelukkig) ook weer op een dag. Groot nadeel: dat geldt voor iedereen met kinderen op
de basisschool. Je gaat op vrijdagmiddag of op zaterdag collectief op pad naar een
rustpuntje in het leven. Met z’n allen – het lijkt zo gezellig, maar de files zijn bepaald
stress verhogend. Natuurlijk is er vakantiespreiding in drie regio’s, maar dat is onvoldoende voor het groeiend aantal vakantiegangers. Afijn, het duurt maar zeven jaar…

Met name voor de voorjaarsvakantie worden
er landelijk vele ouders onrustig. Juist bij deze
vakantie is het van belang om al die andere wintersporters voor te blijven. De files in Oostenrijk,
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland (om maar
eens wat populaire bestemmingen te benoemen)
zijn ter plekke vaak kolossaal en de gedachte
alleen al aan de montage van sneeuwkettingen
vermag de après ski sfeer vroegtijdig te verpesten. Ouders willen dus eerder en de moeder
(het is altijd de moeder) gaat bij het hoofd der
school proberen een dagje eerder vrij te krijgen.
Ik heb dat als directeur van een flinke school
vele malen meegemaakt en kon op het laatst
aan de lichaamstaal al herkennen welke vraag
er kwam.
Tegenwoordig bereiden ouders zich op de
vraag voor, door op de website van de rijksoverheid te zien wat de mogelijkheden zijn. Die blijken
beperkt. Een schoolhoofd mag tot maximaal tien
dagen extra verlof geven als de ouders in kwestie kunnen aantonen dat ze door hun werk niet
tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen
gaan. De wet geeft overigens niet aan of dit
voor beide ouders geldt. Hier is de eerste maas
in de wet…
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Schooldirecteuren zijn niet happig op extra verlof, omdat er altijd een precedentwerking boven
hangt. De één mag wel, de ander niet. Je moet
als ouder de directeur dus wel een stevige liefst schriftelijke - bewijshulp in handen spelen.
Dan kan de directeur in kwestie altijd melden
dat er bijzondere redenen waren voor een extra
dag, waar hij of zij om privacy reden (dat werkt
hier wél…) geen uitspraken over kan doen.
Ik raad directeuren tegenwoordig aan om ruimhartig en blijmoedig met de vakanties om te
gaan. Leg de verantwoordelijkheid bij de ouders
- het zijn hún kinderen en voer de wet breed
mazig uit. Daar is nóg een reden voor: De Leerplichtwet stamt uit 1968 en werd wet in 1969.

Ik raad directeuren tegen
woordig aan om ruim
hartig en blijmoedig met
de vakanties om te gaan.
Leg de verantwoordelijkheid
bij de ouders.
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Toen waren er andere tijden. Het probleem
voorjaarsvakantie speelde misschien in Het
Gooi - maar niet in Vaals of Apeldoorn.

Zie ook het waargebeurde verhaal
“Wintersport” van uw columnist in de bundel
‘een luizenbaan.’ www.eenluizenbaan.nl

De wet is nu dus zwaar achterhaald. Immers,
een directeur of een leerkracht kan via de eindeloos aanwezige methodes op de laptop er voor
zorgen dat een kind niet achter raakt. Het is
2020! Overigens was ik in de negentiger jaren
al creatief genoeg om ouders voor hun kinderen
vrijaf te geven met wat zinnig thuiswerk. De
ouders zijn me daar nog steeds dankbaar voor.
Je kunt er natuurlijk als ouder voor kiezen om te
jokken dat een kind ziek is of om op voorhand
al te melden dat die € 100 boete per dag per
kind best te doen is. Of je probeert - net als veel
kleinere scholen in de periferie van de grote
steden - ouders per jaar vijf dagen extra vakantie
te geven. Vrij te besteden. Die scholen compenseren de niet gewerkte uren heel handig met
gedegen rekenwerk. En hoe? Nee, dat verklap
ik niet. Vanwege de privacy…
Hals und Beinbruch allemaal.
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Je kunt er natuurlijk als
ouder voor kiezen om te
jokken dat een kind ziek is
of om op voorhand al te
melden dat die € 100 boete
per dag per kind best te
doen is.
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DE KRACHT VAN SLA

Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

de kracht
van sla
Sla

is een verza

melnaam vo
or
alle bladgro
enten.

Sla: je hebt het in alle soorten, maten en smaken. Sla is een verzamelnaam voor alle
bladgroenten, van ijsbergsla tot boerenkool. Sla is über gezond, en wordt zelfs in verband
gebracht met een lager risico op diabetes type 2 en longkanker. Waarschijnlijk komt dit
door de (combinaties) van vitamines en mineralen dat het bevat. Bovendien is het één
van de weinige groenten die vaker rauw worden gegeten dan gekookt, waardoor het de
vitamines en mineralen niet verliest in het kookproces. Maar wat weten we verder eigenlijk over de verschillende soorten sla? In dit artikel som ik er een aantal op.
Thuis & School
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DE KRACHT VAN SLA

Rucola

Rucola heeft een erg pittige smaak. Grote
hoeveelheden rucola kan daarom niet zo lekker
zijn. Maar kleine beetjes, bijvoorbeeld in een
sla-melange of op een boterham met kaas,
kan wel erg lekker zijn. Rucola is een bron van
foliumzuur, bevat hoge hoeveelheden vitamine
K (belangrijk voor de absorptie van calcium)
en andere vitamines en mineralen. En ook voor
rucola geldt: het is hoog in vezels en daarom
goed voor de spijsvertering.

IJsbergsla

IJsbergsla is misschien wel de meest bekende
en meest geliefde vorm van sla. Door de knapperigheid en de niet uitgesproken ‘gezonde’
smaak, lust bijna iedereen deze sla wel. Toch
sla ik deze variant vaak over. Dat komt omdat
deze sla, in vergelijking met andere slasoorten,
weinig vitamines en mineralen bevat. Wil je
toch de knapperigheid van de ijsbergsla in je
salade? Mix deze dan met andere slasoorten,
voor de bite én de gezondheidsvoordelen.

Veldsla

Van mijn minst favoriete sla, tot mijn favoriet:
veldsla. Veldsla heeft een nootachtige, maar
zachte smaak en bevalt daarom vaak goed
onder een breed publiek. Veldsla is rijk aan
vitamine A en C, ijzer, kalium en foliumzuur.
Bovendien bevat veldsla relatief veel vezels
wat een goede spijsvertering bevordert. Wist
je dat je veldsla ook warm kan eten? Maak er
bijvoorbeeld een heerlijke stamppot van. Weer
eens wat anders dan andijvie en boerenkool!

Boerenkool

En over boerenkool gesproken, deze eten we
juist vaker warm. Maar ook koud kan boerenkool heel lekker zijn, bijvoorbeeld een boerenkoolsalade of door de smoothie. Boerenkool
wordt als ‘superfood’ bestempeld en dat komt
door de grote intensiteit van vitamines en
mineralen. Boerenkool bevat namelijk bijna álle
vitamines en mineralen! Bovendien bevat ook
boerenkool veel vezels.
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Spinazie

Spinazie ligt bijna elke week wel in mijn koelkast. Ik gooi het overal doorheen: een curry,
een pasta, mijn smoothie, een salade of als
stamppot. Waarschijnlijk ken je de gezondheidsvoordelen van spinazie wel door stripfiguur Popeye de sailorman. Hij beweert dat
je er ijzersterk van kan worden. Of dat het
geval is, laat ik in het midden maar wel kan
ik beamen dat spinazie grote hoeveelheden
ijzer bevat. IJzer hebben we nodig voor goede
werking van onze lichaamscellen en voor een
sterk immuunsysteem. Combineer spinazie met
vitamine C-rijke producten (bijvoorbeeld tomaten) voor een nóg sterker effect.
Maar er zijn nog veel meer soorten sla te koop
en de ene variant is ook niet perse gezonder
dan de ander. Variëren is natuurlijk het lekkerst,
gezondst en leukst!
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Tekst : Christien de Vries – Onderwijskundige en ambulante begeleiding

Wanneer ouders en de leer
kracht elkaar bekritiseren,
heeft dit nadelige gevolgen voor
de ontwikkeling van het kind.

MEERVOUDIGE
INTELLIGENTIE
Intelligentie wordt wel omschreven als het
vermogen om vlot met onverwachte en
onbekende situaties om te kunnen gaan.
Ofwel het redelijk snel kunnen oplossen van
problemen. Daarbij spelen ook nieuwsgierigheid,
nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen
een grote rol.
Thuis & School
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MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

E

r zijn kinderen die zo snel en creatief
denken, dat ze op allerlei terreinen problemen kunnen oplossen. Vaker is het
zo dat kinderen uitblinken op één gebied.
Ze zijn bijvoorbeeld reken-knap, taal-knap of
muziek-knap. Ze zijn knutsel-knap, beweeg-knap
of samenwerken-knap. Elk kind is wel ergens
goed in of heeft ergens speciale aanleg voor.
Het is leuk om naar de sterke punten van je kind
op zoek te gaan en die te versterken.

Talenten benutten
Natuurlijk is het nodig om belangrijke basisvaardigheden extra te oefenen als je kind die
maar niet onder de knie krijgt. Maar dat kan wel
aansluiten bij de talenten die je kind heeft. Als je
kind van muziek houdt en moeite heeft met de
tafels, dan kan je er een liedje van maken. Als
je kind een hekel heeft aan woordjes oefenen
maar graag samenwerkt, dan kun je er opdrachten-voor-twee van maken. Als je kind van de
natuur houdt en niet van rekenen, kun je sommen
verzinnen die over sterren, planten en dieren
gaan. Uitgaan van de sterke punten van je kind
maakt het leren niet alleen belangwekkender,
maar geeft ook eerder aanleiding tot succes
ervaringen. En die geven weer zelfvertrouwen
voor een volgende taak.
Nieuwsgierigheid prikkelen
Geef je kind puzzeltjes en raadseltjes nèt boven
zijn niveau en op het gebied van zijn/haar inte
resse: soduko’s voor cijferknappe kinderen,
bouwpakketjes voor knutselknappe kinderen en
taalpuzzels voor woordknappe kinderen. Ook
op internet is genoeg te vinden. Als elke opgave
anders is, prikkelt dat de nieuwsgierigheid. Zo
help je kinderen het denken te stimuleren en laat je
ze ervaren dat met even doorzetten het probleem
kan worden opgelost. Dat heeft ook weer positief
effect op waar ze minder goed in zijn.
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Tips:
•	Wat is de Top-3 van goede eigenschappen van je kind?
•	Sluit het speelgoed aan bij de sterke
punten van je kind?
•	Zeg regelmatig tegen je kind hoe trots
je op hem/haar bent, omdat het zo goed
kan…(vul maar in).
•	Zeg zo nu en dan tussen neus en lippen
door: ‘Dat komt omdat jij goed kunt samenwerken’, ‘Volgens mij komt dat door jouw
aanleg voor techniek’, ‘Ze vinden je
aardig, omdat jij goed kunt luisteren’.
•	Begroet je kind eens met: ‘He kampioen
knutselen/koprollen/cadeautjes inpakken/
boterhammen smeren...’
•	Bedenk benamingen voor je kind waaruit
waardering spreekt: kampioen, kanjer,
kerel, schoonheid, bolleboos, idol….
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Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

tabletnek

We hebben massaal last van
een muisarm, WhatsApp-vinger,
smartphonepols, swipeduim en/
of tabletnek, maar wat is een
tabletnek eigenlijk?
Thuis & School

Een tabletnek is nekpijn die veroorzaakt wordt
door de smartphone- en tabletgebruik. Bij het
opstaan ’s morgens hebben we geen klachten,
maar na een tijdje lezen, appen of swipen krijg
je pijn of een zeurend gevoel bovenin je nek.
Soms wat uitstraling naar je schouders en
armen en/of hoofdpijn.
Dit ontstaat door een foute houding. We zijn
met de smartphones en tablets vaak uren per
dag bezig. En als je mobiel bezig bent, zit je
vaak onbewust voorovergebogen met hangende schouders, de nek bijna horizontaal en
vooruitgestoken. Dit is zwaar voor je nek. Als je
je hoofd naar voren kantelt dan komt er meer
gewicht op je nekspieren te hangen. Hoe verder
je kantelt hoe meer gewicht. Als je smartphone
12

TABLETNEK

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

Al op jonge leeftijd zitten
kinderen een deel van de dag
in een verkeerde houding als
ze over hun tablet en (spel)
computer gebogen zitten.

of tablet op je schoot ligt dan kantel je zelfs
45 graden. Dat staat gelijk aan ca. 22 kilo’s
extra druk op je rugwervels, maar dat verschilt
wel van persoon tot persoon.
Al op jonge leeftijd zitten kinderen een deel van
de dag in een verkeerde houding als ze over
hun tablet en (spel)computer gebogen zitten.
Die slechte houding kan er toe leiden dat ze
eerder slijtage aan de wervels krijgen of zelfs
eindigen met een vergroeide (gameboy)rug.
Kinderen hebben daar geen klachten van,
omdat ze nog in de groei zijn: het vangt de
vreemde houding op. Maar daar schuilt het
gevaar. De wervelkolom groeit in de richting
waarin je hem stuurt. Door de hoge druk worden
de rugwervels platter en komt de wervelkolom

Thuis & School

blijvend in een andere stand te staan. Het gaat
geleidelijk, maar kinderen die veel voorover
zitten ontwikkelen nek-, schouder-, rug-, polsen/of hoofdpijnklachten. De tabletnek was een
aantal jaar geleden nog onbekend, maar vooral
bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar is er
een toename in lichamelijke klachten: ongeveer
40% van deze groep heeft wel eens last van
nekklachten, een zorgwekkend percentage.
Het is belangrijk dat ouders en ook scholen
meer aandacht hebben voor de juiste houding
van kinderen. Kinderen groeien op in een wereld
vol digitale apparatuur. De zittende leefstijl en
foute houding van kinderen veroorzaakt chronische aandoeningen en pijn op latere leeftijd.
Het is van essentieel belang dat ze leren daar
13

TABLETNEK

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

Tips om klachten voor te zijn:

goed en gezond mee om te gaan. Geef als ouder
zelf altijd het goede voorbeeld. Belangrijk is
dat kinderen niet langer dan een halfuur achter
elkaar op een smartphone of tablet bezig zijn.
Daarna is het beste dat ze minstens 10 minuten
iets anders doen en elke dag zeker één uur
bewegen.

Het is belangrijk dat
ouders en ook scholen
meer aandacht hebben
voor de juiste houding van
kinderen. Kinderen groeien
op in een wereld vol digitale
apparatuur.
Thuis & School

•	Wissel houding en activiteiten af. Bepaal van
tevoren wat je acceptabel vindt;
•	maak eventueel gebruik van pauzesoftware.
Zo kun je goed de tijd in de gaten houden
om van houding te veranderen;
•	houd je smartphone in je hand recht voor je
en horizontaal;
•	beweeg je smartphone of tablet naar je hoofd
toe en niet je hoofd naar het apparaat;
•	probeer ook taken staand te doen, dan
voorkom je ook meteen klachten van het vele
zitten;
•	doe regelmatig oefeningen om je spieren
sterk en in beweging te houden. Bijvoorbeeld
zwaaien met je armen en rollen met je hoofd;
•	sport regelmatig. Tennis en zwemmen helpen
goed om een tabletnek te voorkomen dus
sporten waarbij je je arm en nekspieren traint;
•	maak van tabletsteunen gebruik waarmee je
de hellingshoek van je tablet kunt aanpassen;
•	laat je smartphone of tablet rusten op je
opgetrokken knieën als je bijvoorbeeld op de
bank zit;
•	probeer je hoofd boven je romp te houden,
maar het belangrijkste is:
•	leer je kind(eren) goed en gezond om te gaan
met alle digitale apparatuur.
14

Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School

15

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Niveau
brugklassers
omlaag door
lerarentekort
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Tekst: Larissa Vogt, Ortho-Pedagoge

LERARENTEKORT

Dat we in Nederland al een tijd kampen
met een lerarentekort is algemeen
bekend. Dat het lerarentekort zorgt voor
overvolle klassen, steeds wisselende
gezichten en kinderen die verdeeld
worden over andere klassen of zelfs naar
huis worden gestuurd. Maar nu bereiken
de gevolgen van het lerarentekort ook de
onderbouw van de middelbare school.

In het AD van 14 januari 2020 stelt de VO-raad
dat het niveau in de brugklassen achteruit holt.
Vooral op de plaatsen waar het lerarentekort het
grootst is, zoals in de randstad. Steeds minder
leerlingen halen het eindniveau van de basisschool, waardoor ze met een leerachterstand
op de middelbare school komen. De VO-raad
vreest dat de leerachterstanden alleen maar
groter worden.
De Onderwijsinspectie stelde eerder al vast dat
de reken- en taalresultaten van basisschool
leerlingen de afgelopen twintig jaar achteruitgingen. Dit lijkt door het lerarentekort nu in
een stroomversnelling te komen. Er is meer
uitstroom naar lagere schoolniveaus, slechtere
Cito-scores en een beperktere woordenschat.
En nu zijn de gevolgen in de onderbouw van de
middelbare school dus ook zichtbaar.
Hoe langer het lerarentekort aanhoudt, des te
meer moeite kost het op de middelbare school
om de leerachterstand te repareren. Als dit
niet lukt, moeten de leerlingen later naar een
lager schoolniveau of ze worden al direct bij
de overgang naar de brugklas lager geplaatst.
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De kinderen kunnen zich daardoor niet volledig
ontwikkelen en hun mogelijkheden voldoende
benutten.
De gevolgen van het lerarentekort bereiken nu
de onderbouw van de middelbare school en
over niet al te lange tijd ook de bovenbouw.
En dat terwijl de lerarentekorten op de middelbare scholen ook oplopen. De situatie wordt
zo langzaamaan onhoudbaar: de problemen
verspreiden zich al van de basisschool naar de
middelbare school en straks ook naar de maatschappij. Wanneer houdt het op?

De gevolgen van het
lerarentekort bereiken
nu de onderbouw van de
middelbare school en over
niet al te lange tijd ook de
bovenbouw.
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