
Sommige kleuters kunnen het moeilijk hebben in hun klasgroep. 
Ze kunnen meestal op vele manieren worden geholpen. Maar af 
en toe komt het voor dat het niet lukt. Ondanks alle moeite van 
de school, ouders, begeleiders. Iedereen probeert het te voorko-
men, maar mogelijk besluiten zij dat het kind beter nog niet naar 
de volgende klasgroep gaat, maar een jaartje wacht.

Ik spreek mij niet uit over de zinvolheid van het zogenaamde zit-
tenblijven. Daarover zijn uitgebreide studies verschenen waarvan 
de auteurs het vaak oneens zijn met elkaar. Ook leerlingbegelei-
ders verschillen van mening. Natuurlijk liever geen zittenblijven, 
maar soms…

Als kleuterjuf had ik in mijn groep1 een kind dat het jaar zou 
overdoen. Dan word je meteen geconfronteerd met de vraag hoe 
je daar het beste mee omgaat. Het welbevinden van de kleuter is 
essentieel, maar is gemakkelijker gezegd dan gerealiseerd. Vaak 
wordt met kleuters al gepraat over de volgende groep, straks na 
de zomervakantie. Het is verbazingwekkend hoezeer kinderen 
daarmee bezig kunnen zijn. Ze stellen zich daarbij van alles voor, 
soms behoorlijk fantasierijk. Maar weer andere kinderen gaan 
helemaal niet mee in gesprekken daarover.

1. Ik ben juf in de derde kleuterklas. In België bestaat het basisonderwijs uit drie kleuterjaren plus zes jaar lager onderwijs, samen dus negen jaar. 
In Nederland telt het basisonderwijs acht jaar. Het Belgische zesde leerjaar komt overeen met groep acht in Nederland. De Belgische kinderen gaan 
een jaar vroeger naar school dan de Nederlandse.

Het was duidelijk dat Tom de derde kleuterklas zou overdoen 
in plaats van over te gaan naar het eerste leerjaar. De school en 
de leerlingbegeleiding hebben in overleg met de ouders van Tom 
daarvoor gekozen na ampel beraad. Hoe zou ik dat het beste aan 
Tom uitleggen? En hoe zou ik de ouders daarbij begeleiden, al 
hadden ze mee deze beslissing genomen? Want natuurlijk moe-
ten ook de ouders deze keuze met hun kind bespreken en het 
mee voorbereiden op het ‘zittenblijven’.

Ik ging op zoek naar geschikt materiaal: verhalen, prenten, wat 
dan ook, om hierover te praten met Tom en zijn ouders. Maar 
helaas vond ik niets om voor en bij kinderen te gebruiken. Ik 
ging dan maar zelf aan de slag. Ik vertelde Tom over een jongen 
die niet naar de volgende groep zou gaan maar dezelfde groep 
zou overdoen. En ik tekende het verhaal. Tom dacht mee. Hij gaf 
mee inhoud aan het verhaal. Hij koos een naam voor de juf. Ook 
voor andere kinderen in de groep. Hij bedacht ook mee hoe de 
klas eruit zou zien, vaak met scherpe details. En wat er allemaal 
in de groep zou gebeuren. Alles werd samen met hem overlegd. 
Hij vertelde, ik tekende en schilderde. Hij deed mij het verhaal 
soms veranderen, aanvullen zowel als schrappen. Uren hebben 
we naast elkaar gezeten. Het begon met één prent, maar uitein-
delijk werden het er tien.

Ik blijf nog even – DRUK.indd   5 16-Jul-19   11:10:11 AM



De ouders waren de eersten aan wie ik de tekeningen liet zien. Ik 
legde hen uit dat ze waren gemaakt vooral op aanwijzingen van 
Tom. Ze waren er erg blij mee. Ze hadden nu een leuk verhaal 
waarover ze in hun gezin konden praten, ook met de broer en 
zus van Tom.

Ik vertelde het hele verhaal, met alle prenten, aan alle kleuters 
in de kring, die geboeid luisterden, vragen stelden, commentaar 
gaven. Op het einde van het verhaal zei Tom spontaan, zelfs met 
een zekere trots: “Die jongen, dat ben ik. Jullie gaan naar het eer-
ste leerjaar, maar ik blijf nog even.” Dat is meteen de titel gewor-
den van dit boek: “Ik blijf nog even”.

Heel bewust heb ik gekozen voor een ‘verzonnen’ verhaal dat 
direct geënt is op de ‘realiteit’. Elke kleuter bleek er zich in te 
kunnen vinden, vaak met varianten. Zo hield ik er bijvoorbeeld 
rekening mee dat kinderen die blijven zitten, plots de oudsten 
zijn in de groep. Ze hebben bovendien al vaardigheden verwor-
ven die hun jongere klasgenootjes nog niet hebben. Dat schept 
zelfvertrouwen. 

De verhaallijn laat toe om het gezin van Mik aan te passen. 
De toelichtingen bij de prenten kunnen worden toegespitst op 
elke situatie die voor het kind van toepassing is. Alle aspecten 
ervan kunnen een andere invulling krijgen. Het is maar een 
verhaal, met ruimte voor verdere uitwerking naar eigen inzich-
ten van de gebruiker. Ik wil het delen met collega’s, kinderen 

en hun ouders die met dezelfde situatie worden geconfron-
teerd als ik.

Ik geef het boek ook mee met het kind naar huis. Dan kan er 
altijd over gepraat worden met ouders, grootouders, broers en 
zussen, vriendjes. Het gaat mee in een verteltas, met daarin bij-
voorbeeld ook de knuffel en het favoriete speelgoed van het kind. 
Mede daardoor kan het verhaal uitgroeien tot een heel eigen ge-
beuren.

Het verhaal is geschreven samen met een kleuter voor andere 
kleuters. Maar achter het verhaal zit nog veel meer dan wat in 
het boek beschreven en getekend staat. Dit is slechts een vertrek-
punt, het begin van een eigen verhaal. Mijn hoop is dat collega’s 
het boek kunnen gebruiken, ten voordele van het kind.

Kim De Keyser
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