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Niels zit in groep 6 van SBO Samuel. Hij ver-

telt hoe hij hier gekomen is en wat hij ervan 

vindt.

“Op mijn oude school had ik het best naar mijn 

zin. Ik had vrienden in de klas en na schooltijd 

speelden we met z’n allen soldaatje. Wat wel 

vervelend was, waren de vreselijk moeilijke 

sommen en de lesjes begrijpend lezen. Ik ben 

in groep 3 blijven zitten. De juf hielp me heus 

wel, maar soms moest ik lang wachten voor-

dat ze kwam. Er zaten wel 29 kinderen in de 

klas. Ook de RT-juf hielp me. Maar ik ben met 

leren nu eenmaal niet zo goed als de anderen. 

Ik kreeg op de duur al buikpijn als ik aan reke-

nen en begrijpend lezen dacht. Toen kwam ik 

op deze school. 

Ik werk hier op mijn eigen niveau. Voor reke-

nen en begrijpend lezen hoef ik maar de helft 

(50%) of iets meer te doen van wat ik op mijn 

andere school moest maken. Ik werk ook in 

een makkelijker boek. Technisch lezen kan ik 

goed. Daar doe ik gewoon voor 100% mee. 

Spelling lukt aardig met wat extra hulp. Daar-

van doe ik 75% van de lessen op een gewone 

basisschool. 

Er zitten hier 15 kinderen in de klas. ’s Mor-

gens komt de onderwijsassistent om bij de 

hoofdvakken te helpen. Soms neemt ze een 

groepje kinderen mee de klas uit. Dan heeft de 

juf meer tijd om mij de echt lastige sommen 

nog een keer uit te leggen.

’s Middags hebben we net als op mijn oude 

school geschiedenis, biologie, aardrijkskunde. 

Alleen gaan we wat minder snel en doen we 

veel met de juf samen.

En: ik zit hier in groep 6 i.p.v. groep 5! Ze 

kijken hier naar je leeftijd.

 Het enige nadeel van SBO Samuel vind ik de 

bus. Ik moet vroeg uit bed en ben pas thuis 

als iedereen hier op het dorp al bijna weer 

naar huis gaat om te eten.”
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