
Waarom ging je naar deze school?
Op de andere school ging het leren niet goed. Ze 
hadden geen idee wat het was. Ze dachten dat het 
aan mijn zelfvertrouwen lag. Ik werd er namelijk ook 
gepest. Toen zijn mijn ouders naar een andere school 
gaan zoeken en kwam ik hier terecht. Ik was eerst boos 
op ze, want ik wilde hier niet naar toe. Maar ik wist ook 
niet beter. Toen ik hier kwam zag ik pas dat het niet 
normaal was hoe het op mijn vorige school ging.

Hoe gaat het op deze school?
Heel erg goed. Ze kwamen er al snel achter dat ik 
dyslexie heb. Daarom ging het leren niet goed. Ze 
letten hier ook heel erg goed op pestgedrag en of er 
geen kinderen worden buitengesloten. Als dat gebeurt 
gaan ze met je in gesprek over hoe jij geholpen kunt 
worden. En er wordt een steungroep opgericht, een 
groep kinderen die je gaat helpen. Dat werkt heel erg 
goed. Ik word hier niet gepest.

Hoe krijg je les?
Je wordt hier persoonlijk begeleid, je krijgt werk wat jij 
nodig hebt en bij je past. Iedereen heeft een persoon-
lijke weektaak. Voor de instructies zit je in gemengde 
groepen. Ik doe rekenen op een hoger niveau. In 
mijn weektaak staan ook schuingedrukte opdrachten 
waaruit ik mag kiezen. Bijvoorbeeld iets met Squla, 
technisch lego of Kahoot. Je kiest samen met juf. Alles 
wat in je weektaak staat is verplicht. Als je het niet af 
krijgt moet je het meenemen naar huis. Maar dat lukt 
wel hoor. Als het niet lukt heb je waarschijnlijk te veel 
gekletst.

Je leert hier veel vaardigheden zeggen ze. Wat voor 
vaardigheden leer je dan?
Je leert bijvoorbeeld samenwerken en ook vaardighe-
den op het gebied van ICT. Laatst hadden we het over 
phishing mail. Dat gebeurt steeds vaker. Ik heb nog 
geen bankrekeningnummer, maar deze mails kunnen 
via jouw telefoon wel virussen verspreiden. Het is goed 
om te weten hoe je het kunt herkennen en wat je moet 
doen.

Jullie werken met het programma Breinhelden, kun je 
vertellen wat dat is?
Dan ga je je brein trainen in bijvoorbeeld het maken 
van een planning, in het omgaan met tegenslag en in 
concentreren. Je ontwikkelt je breinkrachten. Stop-
kracht is bijvoorbeeld dat als juf aan het praten is, je uit 
jezelf gaat stoppen. Dat kan ik best goed, ook al kan ik 
zelf wel heel veel praten. We werken ook met Kwink, 
dat gaat meer over hoe je omgaat met je gevoelens.

Wat vind je ervan dat je volgend jaar naar het ver-
volgonderwijs gaat?
Ik vind het jammer om weg te gaan. Dit is echt een 
topschool met supergoede juffen en meesters. Je kunt 
op ze bouwen. Maar aan de andere kant heb ik er ook 
zin in. Ik ben wel toe aan een volgende stap. Ik ga naar 
het Parcival College, dat lijkt me ook een school die 
goed bij mij past. 

OVER KARLIJN
Favoriete vak(ken): rekenen en gym
Doet in vrije tijd aan: korfbal en viool spelen. 
“Viool spelen vind ik echt heel leuk. Ik ga van 
korfbal af, want ik ga op frisbee. Dan moet je 
heel veel rennen.”
Over zichzelf: “Ik kan nogal veel praten.”
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UITGELICHT 
KINDEREN OVER OBS GAMERWOLDE

Karlijn zit in groep 8 van obs Garmerwolde. 
Ze woont in de wijk Lewenborg in 
Groningen. Daar ging ze eerst ook naar 
school. Aan het einde van groep 5 stapte 
ze over naar de school in Garmerwolde. 
Karlijn vertelt over haar ervaringen en 
de onderwijsaanpak.

Uit: het Marenlandbulletin, zomer 2021



Waarom ging je vanaf groep 5 naar deze school?
Ik zat eerst op de school in Meerstad, net als mijn 
broer. Maar ik had moeite met leren. Ze dachten dat 
het een stofje in mijn hoofd was, waardoor ik me niet 
kon concentreren. Toen ben ik met mijn ouders hier 
gaan kijken. Zij vonden dit een goede school voor mij. 
Ik vond het eerst wel jammer om van m’n oude school 
af te gaan. M’n beste vriend zit daar op school. Geluk-
kig heb ik hier ook een beste vriend gekregen. En ik 
heb nog steeds contact met mijn oude vriend.

Hoe gaat het op deze school?
Heel goed. De leermethode past bij mij. De juffen en 
meesters zijn heel relaxed. Ze leggen rustig uit, laten 
je eerst even oefenen op het bord en als ze zien dat 
je het snapt mag je zelf aan de slag. Ze nemen de 
tijd voor je en hebben het in de gaten als je iets niet 
begrijpt. Ik vind ze ook heel aardig. Ze kunnen ook wel 
boos worden hoor, maar dat is dan meestal terecht.

Je mag hier ook dingen leren die je interesseren. 
Wat vind jij interessant? 
Ik vind Spaans een erg interessante taal. Dat staat nu 
op mijn weektaak. Ik ben nu met m’n derde les bezig. 
Ik weet nog niet wat ik ermee wil. Zal ik me even voor-
stellen in het Spaans? “Yo soy Chris. Soy de la Hollan-
desa.” Hiervoor verdiepte ik me in hoe het brein werkt. 
Wist je dat je brein tot je eenenveertigste doorgroeit? 
Hoe oud bent u eigenlijk? Oh echt? Maar dat betekent 
niet dat u niks meer kunt leren hoor…

Je werkt ook met de pittige plustorens?
Ja, ik doe nu een opdracht waarbij ik van speksteen 
iets moet maken. Op de kaart staat wat je precies 
moet doen. Dit is niet de meest pittige opdracht hoor, 
dat kun je zien aan de groene kleur. Ik vind mezelf niet 
echt superslim. Ik zit met alles op niveau paars (niveau 
van groep 7). Maar ik kan wel behoorlijk snel m’n werk 
afmaken. 

Je hebt twee keer per jaar een gesprek met je juf en 
je ouders, wat gebeurt er dan?
Dan laat je je portfolio zien en je vertelt waar je trots 

op bent, wat al heel goed lukt en wat je lastig vindt. 
Ik ben er trots op dat ik Spaans doe. Rekenen vind ik 
soms nog lastig. 

Heb je nog verbeterpunten voor de school?
Ik zou bij gym wel meer met toestellen willen doen. 
We doen heel vaak spellen. Ik zit zelf op trampoline-
springen. Ik kan al een salto, maar nog niet op de 
grond. Ik kan wel veertig seconden op m’n handen 
staan. Wacht, ik laat het even zien… 

Welke school wil je hierna naar toe?
Naar het Topsportcollege, Montessori of Parcival. Ik 
weet nog niet precies wat ik later wil gaan doen. Iets 
met sport, muziek of scheikunde. Of misschien meer-
dere dingen. Als topsporter verdien je namelijk niet 
zoveel. Ik ben drummer in een band, dat vind ik ook 
heel leuk. Scheikunde lijkt me gewoon interessant. 
Misschien moet ik me daar eerst nog eens verder in 
gaan verdiepen. 

OVER CHRIS
Favoriete vak(ken): gym, taal en Spaans
Doet in vrije tijd aan: trampolinespringen 
(zit bij TSV), freerunnen en drummen (zit in 
band van De Rijdende Popschool). 
Houdt van: koffie “Ik mag een keer per week 
thuis een kopje koffie, omdat ik het zo lekker 
vind.” 
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VERVOLG

KINDEREN OVER OBS GAMERWOLDE

Chris (rechts op de foto) zit in groep 7 van 
obs Garmerwolde en gaat vanaf groep vijf 
naar deze school. Hij woont in Meerstad, 
een stadsdeel van Groningen. Dat is vijf 
kilometer fietsen, maar dat heeft hij er voor 
over. Chris vertelt waarom en over wat hij 
hier allemaal leert.


