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Veilig in de Rekengroep
Speciale klas voor kinderen met dyscalculie
Kijk nou, denk je, ze hebben een lokaal verhuurd aan een reisbureau! Is de Annie MG Schmidt-school dan zo
arm? Maar nee, hier zit de nieuwste trots van Hilversum: de Rekengroep. De reisjes die op de ramen worden
aangeboden – 9 dagen Dominicaanse Republiek voor € 649-, 8 dagen Marokko voor € 359-. – kun je hier niet
kopen. Ze horen bij de klas en bij het speciale rekenwerk dat daar plaatsvindt.
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Sinds oktober 2008 draait de speciale
Rekengroep, een parttime constructie,
met op dit moment tien kinderen. Ze
komen er de hele maandag en de hele
dinsdag. De rest van de week gaan ze naar

hun eigen school. Dit zijn allemaal
kinderen bij wie het rekenen helemaal is
vastgelopen, terwijl de andere vakken wel
goed gaan. Hun juf of hun meester weet
het niet meer. Hoe kan dit kind verder

geholpen worden? De juffen en de
meester van de Rekengroep weten het
dikwijls wèl. Zij zijn specialisten in hulp bij
leerstoornissen. Zij gaan intensief met de
kinderen aan het werk. En zo kan vaak het
gestrande scheepje weer vlot worden
getrokken.
Eindelijk is ze weer blij, zegt de moeder van
Anna (10 jaar, groep 6) die haar dochter
komt ophalen. Het jaar voor ze naar de
Rekenklas kwam ging het niet goed met
Anna. Ze wilde niet meer naar school. Ze
had pijn in haar buik. En nu – nu is ze weer
een vrolijk kind. Ze heeft net haar diploma
gehaald voor de tafel van 3. Knap Anna! De
hele groep heeft geklapt voor haar. En al
maakt ze haar toetsen heus nog niet zo
geweldig, het gevoel is er. Het gevoel dat
er weer wat te winnen valt.
De Rekengroep is een tijdelijke voorziening voor maximaal 1 jaar. Er wordt
toegewerkt naar ‘terugplaatsing’, zoals dat
heet. Dan gaat de leerling weer terug naar
de eigen klas, ook op maandag en
dinsdag.
Het is een optelsom van succeservaringen, zegt ambulant begeleider Rinze van
Rossum. Als die er maar genoeg zijn, gaat
het kantelen. Dan zie je ineens: ze heeft er
weer zin in. Zulke succeservaringen kun je
ook hebben zonder tienen op toetsen. Die
kun je hebben als je voelt dat je vooruitgaat. Als je voelt dat je weer macht krijgt
over het rekenen. Ineens hoef je je dan
niet meer te verstoppen. Je mag gezien
worden met je werk! Ook door jezelf.
Vluchten kan niet meer, in deze rekenklas:
je zit nu eenmaal midden in de sommen
en getallen. Maar vluchten hoeft ook niet
meer. Want je leert om zonder angst naar
je sommen te kijken.
Er nemen nu tien kinderen deel. Er is
plaats voor vijftien. Meer kan beslist niet,
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want dan is er niet voldoende individuele
begeleidingstijd. En dat is juist zo
belangrijk, zegt leerkracht Cindy Florijn,
die de dagelijkse leiding heeft over de
groep. Want vaak durft een kind zich pas
echt te laten zien als je met hem of haar
apart zit. Als kind ben je zo bang om voor
dom te worden aangezien. Je doet alsof je
het weet. Terwijl je in het niets grijpt?
De Rekenklas is een initiatief van het
Samenwerkingsverband Annie MG
Schmidt in Hilversum, en de gelijknamige
school voor Speciaal Basisonderwijs (sbo).
Een kunststukje is het, ook qua organisatie. Want zoiets is lastig te financieren. Je
laat de kinderen speciaal onderwijs
volgen terwijl ze toch op hun eigen
school blijven ingeschreven. Een moeilijke
puzzel. Maar aan de Rekengroep ging al
een - nog steeds succesvol - experiment
met de Taalgroep vooraf. Dat gaf een extra
impuls om door te zetten. Nu betalen ze
het samen: de sbo-school voor haar
leerlingen en het samenwerkingsverband
voor de leerlingen uit het reguliere
basisonderwijs. Annie MG Schmidt kan
postuum trots zijn op haar naamgenoot. n
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