de bond · 23 november 2007

8 leefwereld

Ik wou dat ik een onzichtbaar
horloge was
Kristien Rombouts
”Meestal denkt men bij dyslexie aan niet kunnen lezen,” vertelt Karen Rastelli. ”Maar Kasper
leerde in het eerste leerjaar heel behoorlijk technisch lezen. Ik realiseerde me nog niet hoeveel
energie hem dat kost.”
”Op een dag was ik als leesmoeder in
de klas van mijn zoontje. De kinderen
moesten als test lettertjes leggen. Tot
mijn verbijstering panikeerde Kasper,
en huilde dat hij de letters niet kon
vinden. Het was de eerste keer dat we
een probleem opmerkten, al konden
de leerkracht en ik dat toen niet plaatsen. Toen het krokusvakantie was, kon
Kasper de brug over de tien niet. Na een
week intensief bijwerken, lukte dat wel.
Tot het einde van het eerste leerjaar
waren er geen problemen meer. Maar
bij het begin van het tweede leerjaar
wist hij niet meer hoeveel negen min
vijf was. Tot gekmakendst toe oefenden
we met hem, met knikkers, met suikerklontjes, met zijn vingers,… en even
later was negen min vijf weer drie. Maar
een veel moeilijkere oefening ging ineens wel. Het was niet te vatten. Na
het zwemmen kwam hij gegarandeerd
zonder onderbroek thuis. Of hij vond
zijn boterhammen niet en durfde dat
aan niemand te vertellen. Dat kindje
van het tweede leerjaar kwam dan ’s
avonds thuis, en had de hele dag niks
gegeten. Je kon dat niemand verwijten,
hij was een meester in het verstoppen
van zijn problemen.

In dat tweede leerjaar moest hij een
opstel maken over de klok. Hij had maar
een zin geschreven: ’Ik wou dat ik een
onzichtbaar horloge was, dan kon niemand mij zien.’ Toen vonden wij dat
grappig, maar achteraf gezien was het
heel pijnlijk. Want dat was alles wat
Kasper wou: verdwijnen zodat niemand
zag wat er niet ging. Die zomer constateerden we dat hij de oefeningen op
zijn vakantieblaadjes helemaal niet kon.
Aan het begin van het derde leerjaar
vroeg ik aan zijn juf: ’Zorg alsjeblieft
dat Kasper niet crasht.’ Want hij was
aan het wegkwijnen, al lang. Zijn leerkracht deed haar uiterste best, maar
op het einde van het schooljaar zat ze
met de handen in het haar. Kasper kon
niet naar het vierde leerjaar. Later zou
hij zelf over die periode zeggen: ’er
zat een monster in mij en ik kreeg dat
niet onder controle.’ Hij begreep niet
wat er in zijn hoofd gebeurde. Eureka
onderwijs kwam ter sprake, de zorgjuf
zei: ’dat is niet goedkoop!’ Kaspers papa
en ik zijn gescheiden, we overlegden.
Er zijn zeker een aantal scholen in het
bijzonder onderwijs die deze kinderen
ook kunnen helpen. Maar het CLB zei
ons: ’we moeten daar eerlijk over zijn,

het overgrote deel van de kinderen in
het bijzonder onderwijs stroomt door
naar het beroepsonderwijs.’ Kasper mag
beroepsonderwijs kiezen. Als hij iets
in die richting wil, zal hij daar wel terecht komen. Maar moesten we een
kind van nog geen negen jaar afsluiten
voor zoveel toekomstmogelijkheden?
Die vakantie tussen het derde en het
vierde leerjaar werd Kasper bij Eureka
getest en alles viel op zijn plaats. Kasper
heeft dyslexie, dyscalculie, en aandachtstoornissen.”

Onzichtbare handicap

”Leerstoornissen zijn niet zichtbaar.
Kasper heeft alles jarenlang kunnen verbergen. Dyslexie is zo veel meer dan
niet goed kunnen lezen. Als je een kind
met dyslexie ziet schrijven, krimpt je hart
ineen, zoveel spellingsfouten maakt het.
Bovendien is vaak de schrijfmotoriek
onvoldoende en soms gaat dat allemaal
nog eens samen met andere problemen
zoals ADHD en concentratiestoornissen.
Er lopen veel te veel kinderen rond met
niet herkende leerstoornissen. Kinderen
die denken dat ze dom zijn, waar misschien zelfs de ouders denken dat ze
dom zijn, en de leerkrachten ook.

Dyslexie kan je niet genezen, dat gaat
nooit weg. Kasper moet leren leven met
zijn handicap.”

En dan kan je weer verder

”Kasper gaat sinds vorig schooljaar naar
Eureka Onderwijs. Hier leren de kinderen wat hun leerstoornis is en hoe
ze daarmee verder kunnen. De eerste
week leerde hij over de getalstructuur.
Die vrijdag zei hij: ’Mama, voor het eerst
begrijp ik waar ze het over hebben.’ Mijn
zoon zat toen in het vierde leerjaar.
Kasper gaat volgend jaar met zijn laptop terug naar een gewone school.
Daarvoor moet hij heel sterk staan. Dat
wordt hem hier ook aangeleerd. Hij
moet weten wat hij kan. En ondertussen
kan hij ook zoveel meer. Hij komt soms
terug naar huis met 9 op 10, en onthoudt
dingen die ik nooit voor mogelijk had
gehouden. Kasper begint opnieuw te
dromen over wat hij later zal worden.
Twee jaar geleden probeerde hij alleen
te overleven.

Schooltje voor kinderen met leerstoornissen
Eureka Onderwijs te Leuven is een kleinschalige school voor
normaal tot hoogbegaafde leerlingen met leerstoornissen.
Eureka onderwijs probeert om kinderen op twee intensieve
schooljaren klaar te stomen om terug te keren naar het gewone
onderwijs. In die periode leren de kinderen truukjes en regels
en omgaan met hulpmiddelen. Maar ze leren ook weerbaarder
worden en hun eigen handicap begrijpen en benoemen.
Kinderen die op Eureka terechtkomen en dyslectische kinderen in
het algemeen, hebben meestal een
geschiedenis van veel faalervaringen.
Ze hebben vaak een laag zelfbeeld
en faalangst. Juf Joke: ”Wij proberen
zachtjes aan ’ik kan dat niet’ om te
buigen in ’ik kan dat nu nog niet’.
En als het toch niet lukt zijn er hulpmiddelen om te compenseren. Onze
basisboodschap is altijd: ’Je bent even
intelligent als andere kinderen, alleen
komt jouw lezen, schrijven of rekenen moeilijker op gang door een leerstoornis. Maar er zijn al veel mensen
je voorgegaan en zij hebben leuke
jobs en leuke vrienden gevonden.’
We bespreken voortdurend wat werkt
of niet voor een kind. Het leerplan is
bijna individueel maatwerk. De computer wordt ingeschakeld als het echt
te traag gaat voor de rest van de klasgroep en we voelen dat het kind met
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zijn dyslexie in het latere leven niet
alleen verder kan.”
Directrice Anny Cooreman: ”Bij leerstoornissen is efficiënt leren de sleutel. Als kinderen met leerstoornissen niet efficiënt leren, falen ze. Het
grootste probleem van deze kinderen
is hun geheugen. In het gewone onderwijs leren kinderen heel veel door
het te doen in de klas en het dan te
onthouden. Maar dat is nu net wat bij
dyslectische kinderen niet werkt. Er is
een basis die je moet onthouden, wij
leren hier hoe je onthoudt.”

Op hun niveau

In het tweede middelbaar werken de
leerlingen ijverig op de computer aan
een tekst over jeugdrecht. Sommigen
luisteren met een koptelefoontje naar
hun computer die de tekst voorleest.
Op verschillende schermen duidt
de spellingchecker spelfouten aan.

Jeugdrecht en strafrechters zijn moeilijke woorden voor dyslectische jongeren. Met deze hulpmiddelen slagen
ze erin om hun werk op tijd af te krijgen. ’Waarom mag ik niet altijd met
de computer werken?’, protesteert
Arno. Zijn juf antwoordt: ”Omdat wij
denken dat in jouw volgende school
je niet altijd een computer zal mogen gebruiken. Dat is voorlopig nog
niet het beleid van elke school en
dat is het jammer.” Zelf vindt Arno
dat gewoon dom. ”Want ik kan niet
mooi schrijven en als het snel moet
gaan kan ik mijn eigen geschrift niet
lezen.”
Karel komt van ver. Zijn West-Vlaamse
accent verraadt dat dat ook letterlijk
waar is. Fier vertelt hij dat hij terug in
het zesde leerjaar zit. Omwille van een
grote leerachterstand zat hij in het begin van het jaar nog in het vijfde. ”Wat
betekent dyslexie voor jou?”, vraag
ik. Zijn onmiddellijke antwoord: ”Een
vreselijke ergernis! Heel de tijd opletten dat je geen fout maakt met schrijven, alles gewoon!” ”Werk jij ook met
de computer?”, wil ik weten. ” Ik moet
wel, ik kan amper schrijven.” Karel
biedt aan om dat te demonstreren. ’Ik

lees een moeilijk boek’, stel ik voor
als zinnetje. Het lukt niet. ”Ik kan dat
gewoon niet!”, en dan levendig:”Als
ik later groot ben, ontwerp ik een
spellingscorrector die alle fouten die
ik maak corrigeert. Want ik schrijf fonetisch.” Later wijst men mij erop dat
deze welbespraakte toekomstige uitvinder enkel maanden geleden nog
overtuigd was dat hij niets kon en
nooit iets zou kunnen.
Eureka Onderwijs is erkend, een kind
dat zijn leerjaar hier slaagt, mag naar het
volgende leerjaar in een gewone school.
Ironisch genoeg is dit schooltje dat probeert kinderen zo snel mogelijk te reintegreren in het gewone onderwijs, niet
gesubsidieerd. Onder meer omdat het
niet voldoende leerlingen heeft. Daardoor moet de school functioneren op
basis van het schoolgeld dat de ouders
betalen. Dat bedraagt 7.600 euro per
jaar. In uitzonderlijke gevallen is korting
mogelijk, de school zoekt hiervoor aktief
naar middelen.
www.eurekaonderwijs.be,
tel. 016-35.55.42
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De computer mijn surfplank bij het leren
Alle scholen van het gewone en
buitengewone onderwijs hebben vorige week de werkmap
’De computer mijn surfplank bij
het leren’ ontvangen.

foto: Kristof Ghyselinck

Vorige week bracht ik hem naar de
schermles. Na een zoen en ’tot straks
jongen’ reed ik verder. Een halfuurtje later kreeg ik telefoon, de les was afgelast.
Vroeger zou mijn kind een brok paniek
geweest zijn. Nu was hij gewoon gaan
vragen: ’weet u of het schermles is?’ Hij
zat ontspannen te wachten toen ik er
terug aankwam. Dat gevoel dat niemand
mag weten dat er iets anders is, is hij
gelukkig kwijt.
Ik zeg hem: ’Jongen, alles heeft een
bedoeling. Ik zou geen andere zoon
willen. Die leerstoornissen zijn een stuk
van jou, we pakken ze erbij.’ Op deze
school leren de kinderen en de ouders
aanvaarden dat in die hoofdjes alles anders loopt. Sommige dingen zal hij nooit
kunnen. Zodra je dat accepteert, kan je
weer verder. Je wordt niet meer boos
als hij een fout schrijft, je gaat op een
heel andere manier kijken naar alles wat
hij uitspookt. Voor mij was dat moeilijk.
Mijn moeder gaf altijd Nederlands. Een
dt-fout werd bij ons thuis niet gemaakt.
Vroeger ergerde ik me aan spelfouten
van anderen. Nu kijk ik heel anders. Een
fout kan zoveel oorzaken hebben. Ik sta
met meer mildheid in het leven.”

Projectverantwoordelijke Els Van
Doorslaer van de vzw die-’s-lekti-kus
vertelt over het idee achter deze map:
”ICT kan kinderen met leerproblemen en leerstoornissen helpen om
onderwijs te volgen
dat past bij hun
capaciteiten. Wie
als veertienjarige
leest op het niveau
tweede leerjaar, kan
niets verwerken. Je
lesboek laten voorlezen door de computer geeft
dan toegang tot onderwijs. Maar
er zijn heel wat drempels. In heel veel

scholen is men nog niet zo ICT-vaardig.
Ook het idee om een kind met een laptop in de klas te zetten, stuit vaak op heel
veel weerstand. Soms uit praktische overwegingen maar ook uit overtuigingen
als ’iedereen gelijk voor de wet’ of ’dan
leren ze niets meer’. Maar bij sommige
kinderen is de dyslexie zo hardnekkig
dat ze zelfs als tieners moeten nadenken
over elke letter. Er is niets mis met hun
intellectuele capaciteiten, ze kunnen alleen niet lezen of schrijven. Dus ofwel
zeg je dan: ’Tja, je kan niet beter, blijf
daar maar in vastzitten’, ofwel geef je
ze hulpmiddelen. Met deze map tonen
wij hoe je met eenvoudige informatica
hulpmiddelen kinderen kan helpen. We
willen ook het struikelblok ’hoe moet ik
daar nu aan beginnen’ wegnemen. Zelf
kom ik uit het gewone onderwijs. Jaar
na jaar zag ik kinderen die niet vooruit
raakten, hoeveel moeite wij beiden ook

deden. Het leed van deze kinderen is
de grootste motor voor iedereen die
op dit domein werkt. Onze maatschappij is zo geletterd, wie moeizaam leest
is bijna uitgesloten. Daarom zeggen
wij dat je bij ernstige leerproblemen zo
vroeg mogelijk moet inzetten op hulpmiddelen. Zodat ze zich kunnen redden wanneer ze naar het middelbaar
onderwijs gaan. Met een computer
krijgen kinderen met leerstoornissen
toegang tot onderwijs dat past bij wat
ze kunnen en willen.
De vzw die-’s-lekti-kus wil de expertise
en knowhow van de Eureka school
over onderwijs voor kinderen met
leerstoornissen zoveel mogelijk naar
buiten brengen.”
Meer info: www.letop.be, hier kan je ook
alle projecten van de vzw gratis downloaden

Zet uw microgolfoven onder stoom

Wanneer ik even later Kasper zelf ontmoet, vertelt hij me hoe graag hij nu
naar school gaat. ”Op mijn andere
school had ik keiveel problemen, ik kon
nooit volgen en niet schrijven. Met mijn
computer werken kan ik redelijk goed,
en het is leuk dat je bij dictee nooit een
nul kan hebben. ”Had je vroeger soms
een nul?” vraag ik verbaasd. ”Een nul
niet, maar een half wel.”

win een reis
naar Finland

£

Genieten van energiebesparing
Deze massieve Tulikivi speksteenkachel spaart
brandhout, het milieu én tijd, omdat u maar 1 tot
4 uur moet stoken voor 24 uur warmte. Met deze
behaaglijke en gezonde stralingswarmte - vaarwel
koude voeten en droge lucht.
Meer dan 60 modellen van klassiek tot modern
-ook maatwerk.
Informatie, verdelers, documentatie, wedstrijd:

tel: 056-77 60 90
www.dut.be
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19:00
19:01
19:02
19:03
19:07
19:08

TEST NU
DE STOOMZAK

Snel,
gemakkelijk
en gezond

Oef, eindelijk thuis
Wat eten we vanavond ?
Stukje zalm, worteltjes, sjalotjes, … Hup in de zak
Microgolf op vol vermogen, 4 minuutjes
Ping. Eten klaar !
Hmm, dit is lekker schat.
…
19:30 Schat, is er geen afwas ?
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BIJ AANKOOP VAN EEN TOPPITS STOOMZAK.
AANBOD GELDIG VAN 01/11/2007 TOT 31/01/08. KORTING DIRECT AAN DE KASSA.
Bericht aan de HH. Handelaars: Melitta N.V. België, c/o Promo Control, Avenue des Pâquerettes 55, 1410 Waterloo
verbindt zich ertoe om u de tegenwaarde van deze bon (incl. BTW) – tot 31/08/2008 - terug te betalen voor zover een
aankoop van het product heeft plaatsgevonden. Niet cumuleerbaar met andere acties en enkel geldig bij de aankoop
van het vermelde product. De firma behoudt zich het
recht voor de terugbetaling te weigeren indien niet
voldoende aankopen kunnen aangetoond worden.
Enkel geldig in België en het Groothertogdom
Luxemburg. VU : Melitta België NV, Inge Hoorens,
Brandstraat 8, 9160 Lokeren
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