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Dit is een bijzondere aflevering in de serie: De klas van…. In
Rotterdam zijn een aantal gezinnen waarvan de kinderen niet
naar school gaan, maar thuis door
een of beide ouder(s) onderwezen worden. Patricia Kamp vormt
met haar man en zes kinderen
een van die gezinnen. Samen
met hun zoons en dochters - van
12, 10, 8, 6, 4, en een baby van
enkele maanden – wonen zij in de
pastorie van een voormalig kerkgebouw. Daar onderwijzen zij hun
kinderen en zijn ze als gezin actief
met jeugd- en maatschappelijk
werk.
‘We spelen hier geen schooltje, maar leren
onze kinderen leren. Wij stellen minimumeisen, waardoor ze weten wat er van ze verwacht wordt en vrij zijn om hun schoolwerk
te plannen zoals zij dat willen. Het grote
voordeel ten opzichte van een school is dat
ik de instructiemomenten over de hele week
kan uitsmeren. ’s Morgens vroeg, overdag,
’s avonds of in het weekend. Het maakt
niet uit, in overleg kunnen we alles regelen.
Voor de kinderen is het prettig dat ze zelf
kunnen bepalen wanneer ze met hun taken
aan de slag gaan. Zo gaan de jongens het
liefst eerst voetballen of voor ridder spelen.
Schoolwerk doen ze als ze hun energie kwijt
zijn. De meiden doen het precies andersom.
Die gaan soms al in hun pyama aan de slag
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met hun schooltaken, zodat ze daarna vrij
zijn. Naast de bekende schoolvakken als
lezen, taal en rekenen en voor de oudsten
ook vakken als Duits en Frans besteden we
veel tijd aan natuur, kunst, geschiedenis en
bijvoorbeeld componisten. We doen dat laatste vooral in gezinsverband en richten ons
qua aanbod altijd op de oudste kinderen.
De jongere kinderen pikken er dan vanzelf
het nodige van mee. Zo’n bijeenkomst als
vandaag waar een boswachter over de otter
komt vertellen doen we bewust met meer

Jedidja (4):
‘Ik vind het leuk dat iedereen in mijn huis me kan helpen en nu ik ziek ben kan ik
toch naar school.’

gezinnen en met alle kinderen. Ten eerste
omdat we als groep meegedaan hebben aan
een kleurwedstrijd van de waterschapspartij
‘Water Natuurlijk’ en daarmee het bezoek
van de boswachter hebben gewonnen. Maar
ook omdat het de banden met elkaar verstevigt. De meeste kinderen kennen elkaar
van andere bijeenkomsten en hebben weer
eens gelegenheid om bij te kletsen en met
elkaar te spelen. En ook voor de ouders is
het goed om elkaar van tijd tot tijd te zien en
ervaringen uit te wisselen.’
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Manoah (6):
‘Ik vind thuisonderwijs fijn en leuk
omdat ik bij mama kan zijn. En ik
vind het ook leuk dat ik al Engels en
Chinees mag doen.

Eva-Lianne (12:
‘Ik vind het leuk om thuis
onderwijs te krijgen
omdat ik in mijn eigen
tempo kan werken. Ik kan
bijvoorbeeld eerst mijn
rekentaak afmaken zodat ik daarna tijd heb om
te dansen. We hebben elke
week opdrachten die we
minimaal af moeten hebben, maar kunnen die zelf
plannen. Tussendoor heb
ik taakjes in huis, zoals
opruimen. Als er jeugdclub is (twee maal per
week – red.) help ik mee.’

Sefanya (10):
‘Thuisonderwijs is voor mij en mijn vriendinnen heel normaal dus als mensen er eens meer over zouden lezen vinden ze het misschien ook niet meer zo raar en hoef ik niet
steeds te vertellen wat ik ervan vind.’

T
Heeft of doet u iets speciaals in of met uw
klas of kent u een ‘bijzondere’ klas? Geef
het aan ons door. Misschien staan u en uw
klas een volgende keer in de spotlight.

Cemal (8):
‘Ik vind thuisonderwijs
fijn want ik hoef niet door
de regen naar school en
ik vind het leuk dat mama
spellingslesjes maakt
over voetballen en vissen.
Dat is leuker dan lessen in
de boeken.’
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