Moeder Ilona Pen loopt al elf jaar rond op Burgemeester De Ruiterschool in Kuinre

‘Ik word blij van deze school’ - door George Huisman
Zelf heeft moeder Ilona Pen niet op de Burgemeester De Ruiterschool
in Kuinre gezeten. ‘Ik kom van oorsprong uit De Blesse. Op dit moment zit onze jongste hier nog op school, in groep 6. Ook onze twee
oudsten hebben op de De Ruiterschool gezeten, ik loop hier al met al
een jaar of elf rond. En als ervaringsdeskundige kan ik uit de grond van
mijn hart zeggen: ik word blij van deze school’.
Het gezin Pen woont precies tussen Kuinre en Ossenzijl in. De zoektocht naar een basisschool concentreerde zich dus op deze beide plaatsen. ‘Wij
hebben heel bewust voor deze school gekozen,
mede omdat hier ook een peuterspeelzaal zat.
Maar het had er ook mee te maken hoe wij toentertijd tegen het onderwijs hier aankeken, hoe de
school ingedeeld was en hoe de school in Ossenzijl ingedeeld was. Zo konden we een hele mooie,
eerlijke vergelijking maken. Er komt ook gevoel
bij kijken. Vanaf het eerste moment heb ik dit als
een zeer goede school ervaren, altijd heel fijn en
warm. Het is gewoon prettig als je hier binnenkomt,
je voelt je welkom, het team is hartelijk, altijd geweest, altijd belangstellend’.
Ilona Pen vervolgt met: ‘We hebben drie totaal verschillende kinderen. Onze dochter zit op de havo, die heeft zich van een heel verlegen meisje ontwikkeld tot een meid waarvan ik denk: je kan de hele
wereld aan. Ik ben ervan overtuigd dat de school dat met ons samen
heeft bewerkstelligd’.
‘Toen kwam nummer twee, een jongen, ook een Plus-kind, is eveneens extra begeleiding voor geweest om hem verder te helpen.
Meer uitdaging, meer aandacht, maar hij is ook uitgegroeid tot een
jongen die zich staande weet te houden. Bij nummer drie is een coördinatie-ontwikkelingsstoornis geconstateerd. Het fantastische is ook dat hij hier
gewoon op school kan blijven, door
alle inspanningen van ons als ouders
samen met school, hij voelt zich ontzettend gelukkig. Hij heeft het moeilijk met leren maar zit goed in zijn
vel. Hij wordt door iedereen gewoon
in zijn waarde gelaten. Alle kinderen weten wat hij heeft en iedereen
accepteert het, vindt het prima. Hij
heeft bijvoorbeeld ook een andere
stoel en dat vinden zijn klasgenootjes
reuze interessant’.
Chromebooks
Ilona Pen: ‘Deze school gaat gewoon
mooi mee met het gemiddelde. Ze zijn
dit jaar begonnen met Chromebooks,
daarvoor gebruikten ze iPads als pilot. Met die hulpmiddelen kunnen de

onderwijskrachten heel
goed kijken op wat voor
niveau elk kind zit. De gebruikte programma’s passen
dan ook automatisch aan als
een kind wel wat extra op dat
gebied kan gebruiken of dat kind
moet even wat meer begeleiding
op dat stukje. Het is meer
toegespitst op het individuele kind. Nee, dit is zeker
geen school die allemaal

nieuwe dingen bedenkt maar wel mee gaat
met wat nu speelt in deze maatschappij’.

Engels
Kleuters van vier jaar leren Engels, vanaf de
kleutergroepen. Ilona: ‘Dat gaat heel spelenderwijs, niet dat het er nog even bij moet. Het
loopt gewoon mooi door. Kinderen vinden het
hartstikke leuk en de manier waarop het gedaan wordt is heel natuurlijk voor ze. Als ik
bij mij thuis kijk: er gebeurt al zo veel in het
Engels, dat is voor kinderen niet eens meer
een extra belasting of zo. Ze moeten zich ook
presenteren in het Engels en dat durven ze gewoon te doen. Dat is ook iets van deze school,
niet alleen op het vlak van Engels, maar veel
breder: presenteer je maar, sta maar voor de
klas, houd maar een spreekbeurt of een verslag over een krantenartikel of zo. Ik heb dat
nooit gehad op de lagere school en
toen ik in de brugklas zat vond ik het
voor de klas staan verschrikkelijk. En
kijk ik nu naar mijn eigen kinderen:
die doen het gewoon, want het is
gewoon’.

