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Sander Pol
leerkracht
sbo
brede school Het Anker

“Elke dag is een nieuw begin.”
“Op brede school Het Anker zitten kinderopvang, regulier basisonderwijs en sbo onder één dak. Het
onderwijs is georganiseerd in vier units: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. In elke unit is een centraal leerplein,
met daar omheen sbo-groepen én reguliere groepen. Soms heeft een unit ook nog een taalklas of een
Explora-groep voor hoogbegaafde kinderen. Deze gemixte manier van werken is behoorlijk uniek!
Welbevinden
Ik heb zelf een sbo-groep. Sbo-leerlingen zijn vaak behoorlijk onvoorspelbaar, dat spreekt mij erg aan. Je
hebt echt een extra zintuig nodig om te weten wat elk kind op pedagogisch gebied nodig heeft. Bij ieder
kind moet je de ingang vinden om het tot leren te brengen. Het welbevinden is daarbij cruciaal. Een kind
dat lekker in zijn vel zit, is doorgaans meer gemotiveerd en betrokken bij de les.
Ook op didactisch gebied heb je een goed gevulde trukendoos nodig. Veel leerlingen zijn in het reguliere
onderwijs gefrustreerd geraakt door overvraging. Dat probeer ik vóór te zijn. Natuurlijk werk ik niet onder
hun niveau, maar ik zorg wel dat ze in kleine stapjes succeservaringen kunnen opdoen. Van daaruit kun je
steeds verder werken.
Dwarsverbanden
Met alle leerkrachten in mijn unit vormen we een hecht team. We leren veel van elkaar en zoeken
voortdurend naar ontwikkelkansen voor de leerlingen en naar dwarsverbanden tussen het reguliere
onderwijs en het sbo. Sommige leerlingen volgen bijvoorbeeld een bepaald vak in een andere groep, en
een aantal keer per week werken de leerlingen in gemengde groepjes.
Reguleren van gedrag
Veel sbo-leerlingen hebben hulp nodig om hun emoties en gedrag te reguleren. We hebben dus ook
regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om achteraf altijd te bespreken:
wat gebeurde er, waar ging het mis, wat kun je de volgende keer anders doen. Als we een voorval hebben
nabesproken, is het ook kláár. Elke dag is een nieuw begin!
Voor de sbo-leerlingen is het heel waardevol dat ze hier ook reguliere basisschoolleerlingen om zich heen
hebben. Deze kinderen zijn beter in staat om hun schouders op te halen als zich iets voordoet. Zo kan het
dus ook. Dat is een heel goed voorbeeld!”

