VeiliI Sannen
t

1'

.Í\

@

Je 4-jarigekleuterzieje graagin dezelfdeklasals
zijnbuurjongetje.
LekkervertrouwdlEneentweelingvoelt
zichvastveiliger
metde andere'helÍt'naastzich.Toch?
juistsocialer
Of wordenkinderen
enzelfstandiger
als
ze alleenzijnin nieuwesituaties?

Net 3jaar en mijn roonYouPhadzijn
-Joep
- en neamsenootje
hartsvriendj€
op de crèchegevond€nlzij,en ook wij
ons oP
veÍederdemo€ders,verheugden
in eenvan
hun laatstecrèchejaarsàmen
Maàr'. W€
detlveePeutergroepen.
hebbenzeuit elkaargehaald,kondiSde
peuterjuf
onomwonden
Youpsaanstaande
aan 'Anderelerenzet€ weinigandere
kindjeskennenen Plàkkenzeteveelààn
elkaar. poogdezesneldeschrikvan
mrjnSezichtte argumentefenReële
gedachte
ofniet, vierhartenwalenlanaf
dat mom€ntSebroken

Ha,oen bokendgezichtl

I
/

34

(312

ie kind,vooralin depeuter en kleutertrjd
g€efjehetlieístzoveelmogelijkhouvast
Voorhet eerstnaaide SrotebasisschoolT
Heerlijk!och,alsje docht€rdan
'n
is als baar
dezelfdegro€pgeplaatst
Danvoeltzezichtenmlnste
buurmeisje?
Maryot,moedervan
alleen.
nietzo
indeldaadopgeluchtdat
was
iasmijn(4),
een
haárdochtertje bekendehadin de
nieuw€kl.s 'To€nIasmijnbeduidend
mind€rstoernaa!schoolgingdan ze
was ik e!8
haand€nlan8aankondigde,
6-iaris
plaats
naas!een
blijm€t haa!
jong€tjedatzenos kend€vanhaar
crèche.Toevalligsinsenre ook naar
opvans€n werden
d€zelfdendschoolse
Fijnvoo!issm,ln
gioolste
v
enden.
zede
ze
maarandel
swas
- en haarmoedei l terechtsekomen
ook
waalschijnlijk soed
Want kinderenblUken,uilzonderingen
sociáalg€noegomvanzelf
daargelaten,
!e maken.Ensommis€kinderen
vriendjes
zienhet alseenuÍdagingomalleen
ergensoPáf te stapp€n.Dieervaring
h€efrwillemien mei haàrzonenT'jn en
Ti j n6j .ar w as zoc h! ht
C uus:" A l toen
campinSsm€teende
op buiienlandse
autos voorPotentrële
Ned€dandse
vriendjes.Had hij er eentjesespot,dan
riephrj lriomfantelrjk:lk hebaléén
nieuwvriendjelNu hijouderis.vindt hU
om alleenop zeilkampte
het fanlastisch
eNànngen2tln voor
Saan. Positieve
kindereneenb€langijkest'mulans
acites
Vooralalsoudershun zelfstandig€
beno€men
eNan
pnjzenen devoordelen
Tijnsvelhalenen de comPlimentenvan

zin oudersinspireerden
ook broercuus
(ro).will€mien: Dus hij ook alleenop
kamp.lk vondhetstoe!maarikhad de
kriebek.Gelukkigkletstehij mereenwar
her en der.€n controleerde
wie er net
alshij - goedkonvoetballenl'

D a a n (2 )z i t tenl anbábyafaani ndezeldus
fdebetervoormoederen kind.SKON
crèchegro€p
En nu zit hun zusjeMare
(eenvande grootste
kindefopvang
(1 )e ro o kb rj .S amen
hebben
zenogeen kinderopvangorganisaties
in Ned€dand
beetjeh€t thusgevoel.terurjlzeook
met r45 vestiginSen)
voeÍ hierindan
Ssoon met anderenspelen.Envoormij ook eeneenduidisbeleid:leidingnooir
is ééngro€pwel zo praktischmet biengen b'j hun eigenkinderenin d€ groep.Zo
nodigverandertde leidstervangroep,
Boschormongel
Hoewelhetnietechtbewez€nis.lijkt het want het is de bedo€linsdatdekindjes
Fijnnatuurlijk,alsjekinder€nzelfstandig verstandig
tlveelingen
op de basisschool de kanskrijSenzichzelfstandigte
nieu$,€contactenopdoen.Tochis het
-voorzichriSl-uit elkaarte halen.want ontwikkelen,
dus zonderhun moeder.
niet nodigviiendjesbewustuitelkaarte alsdateenm.alSoedgaat,kunnenze
Op schoolkanhet somsnietandes.
halenals zelieversamenz!jn.Want in
iederonàfhankelijk
e€neigenleven
Annemieke
was invalkrachtopde school
principewerkthet niet bep€rkend
voor
opbouwen.
oveiisensblUktuit een
van haardochters.'Toen lá 4was, net
hun socialeontwikkelingalsYoupstraks
brjoep in de klàszit. ofalslasmlinhet
liefstmet haarschoolvriendje
naarde
knutselclubgaa!.Welh ereenaanlal
vooMaardeniz€moetenniet samende
boelopsleltenzettenen d..rdoor hun
omgevingverstor€n.Ookmoetenhun
leerprestaties
er niet onder
lid€n. En h€t is belangdkdatzereg€lmatigin €enandereomSeving
komen
om ook nieuweconract€n
ju ist dat
op t€doen.En recentNederlands
onderzoek
tw€emaánden
opschool.moestikinvàllen
somsis het echtbétereenvertrouwd
onsescheiden
hreelinsenin groep,
i n haargroep.D atgi nghel emai l ni et lZ€
bet€retaal-en rekenpfestaties
sezich!te kennen.Alsje kind exÍeem
hebben. hi ngaanmi j nbe€n€nw i l de
conri nu
vedesenoÍanSstigis bijvoorbeeld.
Met
Maa!dat verschilverdwijntlaterw€er.
mrn aándacht.Lastisvoormij en sneu
eenbekendeals bescherm€ngel'in
het
voorháar.En ook bij CIará.destijds6,
kielzos,durft hij zich bet€ropanderen JuÍ, mo€doroÍ allqbol?.
bleekhet niet handig.Emparhisch
ah ze
Nie!all€€nhet scheid€nvan
broenjesen is, vondzehet enormzielisvoormrjals
zusjesheeftzin,ookoudersdie leid(s0er kinder€nslechtluisterdenof een
Beter bij jo broeÍtio?
ofleerkrachtzijn, kunnenbeterni€t hun weeMoofd gaven.Ik krcegzelfs€en keer
HetwordteenanderverhaalalshetSaat eigenkinderenindegroephebben.Maar eentekenrngvan
haareneenklasgenootje
om familieba
nden;bij bro€rtje/zusje
oa
in de peutertlldis moedeisveiligheid
uit m€delijden
waaropstond:jedoethet
vadefhoeder in de klas.Bljjenaplantoch nogmooi meegenomenT
Peuter
en Montessori-onderwijs
zjjn de sroepen leidsterRosanne,
moedervanJara(2%).
opg€deeld
in onderbouw(4 6jaar),
vindtv.n niet. Het is op elkeleefrrjd
Spoglalspraakl6s
middenbouw(6-8jaái)en bovenbouw
veMarrend.Daaromwilik lievergeen
Geenfamiliebanden.
marr tochllit
(9jáare. ouder).Daarontkomjeer dus
leidsterzijnvanjara s sroep.Ikh€bhaai elkaargeháaldidatwas het lot van
nietaandat broertjesen zusjesbij elkaar ooks€leerdr'tarais dieumesen mama
hartsvriendjes
Youpenjoep.Blijkbaar
in degroepkomen.Handig:Annemieke, zitbijd€grote kindjes.zelizegtze al,
dus niet echtnodig.die scheiding.
Maar
Montessori-leerkracht
in Zuid-Holland: omdatzestral(snaardeparallelgroep
van eerlijkis eerlijk,dramatischwásde
"Nee,daaromis het beleidook dat ze in
min peutersgaat:JarawordtKletsbeer beslissing
niet,wan!manhaftigstoltre
parallelgroepen
geplaatst
worden."
en mamais Mafe cirafe'.' Maarwaarom Youpzichop d€ meisjes(l)vanzijneisen
Waaromis datbeterT"Ind€ thlissiruatie gaatJaraniet gewoonnaareenander
peutergroep.
En de breegebrok€n
is d€ rolveidelinsvrak oud helptjons,
"Dit is
kinderdas{erblijf
jonsenshartjes
7 Rosanne:
heelden.lsneltoenze
maarop veelscholenook,en zekerbinpfaktischer
samenspe€lafspraakjes
thuissinsen
sezienmUnwerktijden.En
nenonssysteem.
Als kinderendanwéër hetwerktop zich prima.Maarnatuudijk makenén op het speelplein
8€zamenlik
hun broenjeofzusjemo€tenhelpen,
zUner n.delen.Toenrarababywasen ik nieuwevriendschappen
sloten.
kan heteenblok aanhun beenworden in degroep€rnaastwerkte,hoordeik
Maareen(h)echte
tweeeenheidals€en
haarr€gelmatiS
huilen.Dat moeí ik
tweeling,moetje dieook scheiden?
lerenloslatenen het aanmijn collegas
Tweelinsmoede.Jolanda:
Noor€n
ovêdaten."
Eenduidelljkerolv€.delinsis
P|aat mêê ov€l dil ondê êrp
op wwwgroiergro€i€n.nl

,i()l i' I N 1(rl ll) M(-rL
,l I i i l.r '
O lll (il ll Nlf T lN I l . llr ii, li'
ANDEFISLEERDENZ E GE EN

A NDE R EV R IE N D J E S
MA K[:N

@12

