
 

School (blog 11) 
 

De laatste paar weken heb ik gesprekken gehad met een aantal directeuren van scholen in de 
dorpen. Het waren mooie gesprekken met bijzondere mensen die zich heel erg betrokken 
voelen bij het leven van kinderen en bij het wel en wee in het dorp. Een basisschool is een 
wereld in het klein. Alles komt er voorbij en vraagt om een goede benadering van leerkrachten 
en oudervereniging.  
 
Er zijn gezinnen met financiële zorgen, die moeite hebben met de kosten van een schoolreisje. 
Ouders, grootouders en kinderen worden ziek. Er zijn conflicten tussen mensen of ouders 
willen niet dat hun kind bij bepaalde vriendjes gaat spelen. Op school leer je omgaan met 
verschillen en ontdek je dat een ander kind heel anders wordt opgevoed dan jij of veel later 
naar bed mag. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk te 
voorkomen dat iemand gepest wordt. De leerkrachten 
proberen recht te doen aan niveauverschillen, van een 
kind met een rugzakje tot een hoogbegaafd of 
hooggevoelig kind, ze proberen iedereen op het eigen 
niveau leerstof aan te bieden. Als school word je 
geconfronteerd met verschillen in hoe je aankijkt tegen 
een goede opvoeding tussen ouders en leerkrachten. En 
veel scholen worstelen met de rol van geloof net zoals 
ook veel ouders daarmee worstelen, terwijl andere 
scholen en ouders een duidelijke identiteit ontlenen aan 
het katholieke geloof.  
 

Het is mooi om met elkaar te spreken over al deze 
dingen. Het ging over geloof, hoop en liefde als de basis 
van het samen werken en leren. Het ging over de 
zoektocht naar een vreedzame school en een 
vreedzame samenleving, waarin elk kind er mag zijn. Ik 
realiseerde me weer hoe veel verantwoordelijkheid 
een leerkracht heeft. Ik heb respect voor de vaak jonge 
mensen die elke dag voor de klas staan en vol liefde 
proberen de kinderen een goede start te geven in het 

leven. Het maakt me ook bewust hoe belangrijk het is dat ouders aangeven op school wat zij 
belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen. Ik merk bij veel jonge mensen hoe 
ongemakkelijk het is om over geloof te praten met elkaar, ook als ze dat wel belangrijk vinden. 
Geloof is iets intiems, dat heel dichtbij komt en waar we niet gewend zijn om woorden aan te 
geven. Er is angst dat een ander er een grapje van maakt, terwijl het voor jou kostbaar is. Soms 
is geloof stilletjes op de achtergrond geraakt in de drukte van alledag.  
 
Daarom organiseren we in de Sint-Vitusparochie vanaf zondag 13 januari Ouder- en 
Kindzondagen in Wytgaard. Ouders kunnen daar met elkaar in gesprek over opvoeding, geloof 
en over de eigen levensvragen, terwijl er voor hun kinderen een programma wordt 
aangeboden op hun niveau. Volgende week dinsdag 16 oktober om 20 uur is er een 
informatieavond voor ouders die belangstelling hebben in het Titus Brandsmahuis aan het 
Bonifatiusplein 21 te Leeuwarden. We hebben elkaar nodig om een goede leefomgeving te 
creëren voor de kinderen. Daar geloof ik in!  
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