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Noor laat een willekeurige schooldag in 

SBO+ meebeleven.

“Als ik met de bus bij school ben aangeko-

men, ga ik gelijk naar binnen.

Tijdens de inloop doe ik een spelletje met juf 

Anne. Ik zit als enige meisje (helaas) met acht 

jongens in de klas. En die willen meestal com-

puteren voordat de bel gaat.

Na de Bijbelles pak ik mijn map. Daarin staat 

per dag en per vak wat ik moet doen. Vandaag 

valt rekenen mee. Daar kan ik na de instructie 

gewoon mee aan het werk. Juf zet de grote 

time-timer op een half uur - zo lang duurt de 

rekenles - en de kleine op tien minuten. Dat 

betekent dat de juf na tien minuten een start-

ronde loopt. Heb ik daarna nog een vraag, 

dan leg ik mijn vraagkaartje neer. Spelling 

lijkt me lastiger. Gelukkig zit ik dan bij juf 

Mirjam aan de instructietafel. De lesstof 

is precies hetzelfde als op mijn oude 

school. Omdat er altijd twee juffen zijn, is er 

dus veel meer tijd om mij te helpen bij het 

starten van de les. Dat was op de oude school 

nog weleens een probleem. En doorwerken 

leverde ook de nodige problemen op. 

Ik zet mijn hoofdtelefoon op en ga aan het 

werk. Ik heb niemand naast me want we zitten 

allemaal alleen. Omdat ik in groep 7 zit, hoef 

ik niet in een werkcabine te werken. Ik zet 

standaard mijn hoofdtelefoon op, omdat ik 

snel afgeleid ben. 

Hier op school gaat alles volgens bepaalde 

regels en zoveel mogelijk hetzelfde. Zo weet 

ik waar ik aan toe ben. Is er onduidelijkheid, 

dan word ik boos en ga ik heel druk doen. 

Soms helpt het me om op zo’n moment mijn 

werk in de rustruimte te maken. Lukt het daar 

niet, dan kan ik nog naar de achterwacht. Dat 

is een juf of meester zonder klas bij wie je 

even kunt lezen, werken of gewoon tot rust 

kunt komen. Iedereen heeft een persoonlijk 

leerdoel om elke dag aan te werken. Mijn per-

soonlijk leerdoel is: Noor toont verantwoor-

delijkheid voor haar eigen werk. We hebben 

vaker SOVA dan op mijn oude school.

Ik eet tussen de middag op school; daarna 

hebben we een kwartier pauze. Ook ’s mor-

gens en ’s middags hebben we een kwartier 

pauze. En tussen de lessen door kan ik lekker 

lezen.
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