
Sjaaks tijd op de basisschool 
verliep niet geheel rimpel-
loos. “Toen hij naar groep 1 
ging, constateerden ze al snel 
op school dat Sjaak ‘anders’ 
was”, zegt Pieter Bakker. “Dat 
wisten wij als ouders natuur-
lijk wel. Zowel mijn vrouw als 
ik zijn trage ontwikkelaars. 
Dat zagen we in Sjaak ook 
terug.”

Testrapporten
Toch was de schrik groot, 
nadat ze de eerste testrap-
porten onder ogen kregen. 
Pieter Bakker: “Die rapporten 
waren vreselijk negatief. Daar 
stonden termen als ‘zwak-
begaafd’ en zelfs ‘geestelijk 
gehandicapt’ in. Sjaak heeft 
een licht autistische stoornis 
en liep onder meer achter 
met zijn spraakontwikkeling. 
Wij wilden niet dat Sjaak 
daarom naar het speciaal 
basisonderwijs ging. Gelukkig 
waren er op deze basisschool 
leerkrachten die in hem ge-
loofden.”

Sjaak kreeg een eigen werk-
plek, zodat hij zich wanneer 
nodig kon afzonderen van 
andere leerlingen. “Na vier 
jaar hoefde dat niet meer”, 
omschrijft Piet Bakker de 
ontwikkeling van zijn zoon. 
“Daarnaast kreeg Sjaak logo-
pedie en hadden we elke twee 
maanden een gesprek met de 
hulpverlening. Dan maakten 
we een stappenplan voor de 
komende periode. Ook prakti-

sche zaken, zoals andere boe-
ken en een koptelefoon, zodat 
hij geluiden van buitenaf niet 
meekreeg, werden geregeld.”

Citotoets
En zie, een paar jaar later. 
Sjaak behaalde op zijn cito-
toets liefst 546 van de 550 
punten. Na de zomervakantie 
gaat hij naar het vwo. “We 
zijn op een voorlichtingsavond 
van het Wiringherlant ge-
weest”, vertelt Sonja Bakker. 
“Het verhaal dat zij vertelden, 
sloot eigenlijk perfect aan op 
wat we eerder bij De Kei had-
den gehoord. Beide scholen 
besteden veel aandacht aan 
het individuele kind.”
 
Pieter: “Eén van de eerste 
dingen die een leerkracht op 
het Wiringherlant tegen me 
zei was: ‘Denk jij dat je de 
enige bent met een bijzonder 
kind?’ En dat ís natuurlijk ook 
zo. Ook op zijn nieuwe school 
krijgt hij een eigen begeleider 
en een eigen ruimte, waarin 
hij zich kan terugtrekken. Ik 
verwacht overigens niet dat 
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“De basisschooltijd van Sjaak zit er op”, vertelt Sonja Bakker. “Hij gaat van 
OBS De Kei in Hippolytushoef naar het Wiringherlant. Sjaak kijkt daar ont-
zettend naar uit. Hij is ook echt toe aan iets nieuws, hij wil verder. Dat bleek 
nadat hij op een Open Dag van het Wiringherlant was geweest. Economie en 
Informatica – hij vond het helemaal geweldig. Toen hij thuiskwam, wisten 
we dat het goed zat.”

De overgang van het basis- naar middelbaar onderwijs is voor ieder kind een grote verandering. Binnen 
het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland streven PO- en VO-scholen samen naar een warme 
overdracht. Pieter en Sonja Bakker uit Hippolytushoef vertellen over hun ervaringen met hun zoon Sjaak 
(12), die na de zomervakantie naar het Wiringherlant gaat.

‘Verhaal PO- en VO-school 
sloot perfect op elkaar aan’

‘De eerste testrapporten 
van Sjaak waren 
vreselijk negatief’

‘Eén van de eerste 
dingen die een 
leerkracht op het 
Wiringherlant tegen 
me zei was: “Denk jij 
dat je de enige bent 
met een bijzonder kind?”’

PO VO

hij daar vaak gebruik van 
gaat maken.”

En ja, natuurlijk vinden de 
ouders deze stap toch wel 
spannend. “Sjaak is ons 
eerste kind dat naar de mid-
delbare school gaat”, besluit 
Sonja Bakker. “Gelukkig hiel-
den wij een heel fijn gevoel 
over aan de gesprekken, die 
we met beide scholen hebben 
gevoerd.”

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland

PO en VO, één logo, 
één website
In mei 2014 was het zover. De Samenwerkingsver-
banden Primair en Voortgezet onderwijs, samen op 
een fraai vormgegeven website!

De nauwe samenwerking tussen beide organisaties komt nu ook 
tot uitdrukking via dit communicatiekanaal, voor ouders, per-
soneel van de scholen en iedereen die geïnteresseerd is in het 
passend onderwijs in onze regio.
Wanneer u naar www.swvkopvannoordholland.nl gaat, 
komt u in een scherm waarin u kunt kiezen voor het po of het vo 
deel. Wanneer u vervolgens op scholen of ouders klikt, heeft u een ruime keuze 
aan hoofdstukken en onderwerpen. En mocht u zaken missen of een vraag willen stellen, 
vanzelfsprekend staan ook de contactgegevens vermeld. 

 


