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Als de eerste nog 
een brug(klas) te ver is
Na groep acht volgt de brugklas. Dat is de 

geijkte route naar de middelbare school. 

Maar wat als die overstap nog wat te groot is? 

Het Brugjaar Jan Ligthart biedt leerlingen een 

tussenjaar om hen klaar te stomen voor de 

volgende stap.

TEKST ANNEMIEKE KOOPER

FOTO’S INGRID JOPPE

Ze begreep het vaak gewoon niet goed: die rekenlessen. 
Maar de extra sommen die ze kreeg, boden te weinig soe-
laas en veel ruimte voor één-op-één uitleg was er niet. 
En dus liep Anne van Meeteren eind groep acht zomaar drie 
jaar achter met rekenen. En er was ook nog die vervelende 
onzekerheid, en faalangst.
De stap naar de middelbare school was dan ook wel erg 
JURRW��YRQGHQ�$QQH�HQ�KDDU�RXGHUV��%RYHQGLHQ�ZDV�]H�HU�
ook zelf van overtuigd dat ze meer kon dan het vmbo, wat 
haar school had geadviseerd. Het was er alleen nog niet uit-
gekomen. Zo kwam het dus dat Anne na de zomer van 2014 
QLHW�QDDU�GH�PLGGHOEDUH�VFKRRO�JLQJ�PDDU�QDDU�KHW�%UXJMDDU�
Jan Ligthart in Arnhem, een tussenjaar om leerlingen net 
even dat beetje extra mee te geven zodat ze in het voort-
gezet onderwijs beter beslagen ten ijs komen.
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Op Jan Ligthart zijn alle leerlingen welkom, of de overstap 
naar de middelbare school nou cognitief te groot is of juist 
sociaal-emotioneel. Sommigen hebben de schoolse vaar-
digheden nog niet onder de knie en weten niet zo goed 
hoe je moet leren. Dat betekent echt niet altijd dat de 
basisschool steken heeft laten vallen, tekent Derksen aan. 
‘Soms heeft een kind bijvoorbeeld maar heel kort gekleu-
terd en is het in groep 8 nog erg “jong”. Zo’n leerling heeft 
gewoon langer nodig om te rijpen.’ Anne: ‘Het leuke is, 
waarom je hier ook bent, op Jan Ligthart is iedereen gelijk.’

Hulplessen op maat
4XD�OHVVWRI�KRXGW�%UXJMDDU�-DQ�/LJWKDUW�KHW�PLGGHQ�WXVVHQ�
groep 7, 8 en de brugklas. Lesstof uit het primair onderwijs 
wordt deels herhaald voor leerlingen die daar meer oefe-
ning in kunnen gebruiken. Wie die stof onder de knie heeft, 
kan verder. Vijf uur per week krijgt ieder kind hulplessen 

%LM�KHW�%UXJMDDU�-DQ�/LJWKDUW�LV�RYHUDO�DDQ�JHGDFKW�RP�GDW�
mogelijk te maken. Het combineert volgens afdelings-
leider Anouk Derksen ‘het beste van twee werelden’. 
+HW�%UXJMDDU�KHHIW�HHQ�DSDUW�JHERXZ�GDW�OHWWHUOLMN�JUHQVW�
DDQ�KHW�2O\PSXV�&ROOHJH�ZDDUYDQ�KHW�RI¿FLHHO�HHQ�DIGH-
ling is. De ongeveer tweehonderd leerlingen die er jaarlijks 
komen, genieten er zo de bescherming van een eigen 
plek, maar met alle gemakken van de middelbare school. 
Zo delen ze bijvoorbeeld de gymzaal, techniek- en muziek-
lokalen. Op die manier kunnen de leerlingen alvast een 
beetje wennen aan de middelbare school.
Ook de verdere inrichting houdt daar rekening mee. 
Wie door de gangen loopt, ziet een mooie mix van beide 
sectoren. Op de gang staan blauwe kluisjes zoals je 
ook ziet op de middelbare school. Voor ieder kind één. 
De leerlingen hebben verder allemaal een eigen rooster en 
moeten voor de verschillende lessen wisselen van lokaal. 

Tegen de docenten zeggen ze meneer of mevrouw, geen 
juf of meester. Tegelijkertijd hangt aan de muur ook een 
verjaardagskalender, zodat niemands verjaardag wordt 
vergeten. Typisch voor het primair onderwijs. Prettig vindt 
leerling Eugène die samensmelting. Op één ding na: ‘Op de 
basisschool hadden we veel meer pauze’, verzucht hij.

Ontwikkeling
De afdeling Jan Ligthart was andere, hedendaagse 
initiatieven met hetzelfde doel ver vooruit: dit brugjaar 
werd zestig jaar geleden al opgericht. ‘Omdat het toch wel 
gek is dat ieder kind op hetzelfde moment aan de brugklas 
zou moeten beginnen’, vertelt afdelingsleider Anouk 
Derksen. Niet ieder kind is immers op hetzelfde moment 
even ver in zijn ontwikkeling.

RS�PDDW��%LMYRRUEHHOG�FRQFHQWUDWLHWUDLQLQJ�RI�EHJULMSHQG�
lezen. Tegelijkertijd krijgen ze allemaal ook hele andere 
type lessen. Zo leren ze hoe je een wiskunde schrift eigen-
lijk gebruikt, hoe je huiswerk kunt plannen en hoe je zorgt 
dat je de volgende dag in de les alle benodigde boeken en 
schriften bij je hebt. Omdat een van de grootste knelpunten 
bij de overgang naar de middelbare school is dat je voor 
ieder vak een andere leraar hebt, krijgt iedere leerling een 
persoonlijke coach of mentor toegewezen, licht Derksen 
toe. ‘Zo behouden ze nog wat langer de persoonlijke aan-
dacht zoals ze die op de basisschool gewend waren.’
‘Ik wil graag leren hoe ik beter kan organiseren en  plannen. 
En hoe ik minder snel afgeleid raak’, vertelt Raoul tijdens 
een les wereldoriëntatie. Zijn huiswerk vergeet hij namelijk 
nog wel eens te maken. En ja, misschien had hij dat ook 
wel in de brugklas kunnen leren, maar op het Jan Ligthart 
is hier tenminste alle aandacht voor.

‘Het is toch
wel gek dat
ieder kind
op hetzelfde
moment aan
de brugklas zou 
moeten
beginnen’
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Soepele overgangen
Hoewel de afdeling al zestig jaar bestaat en daarmee even 
lang in een behoefte voorziet, past een dergelijk brug-
jaar naadloos bij de huidige maatschappelijke tendens 
om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs 
te verkleinen. In het land zijn diverse initiatieven die dat 
mogelijk maken, zoals het 10-14 onderwijs. Ook de bouw-
stenen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen die leraren 
en schoolleiders in oktober presenteerden, trachten de 
overgang te versoepelen. Zo’n doorgaande lijn komt de 
ontwikkeling van een kind ten goede, is de gedachte 
hierachter.
Maar zoals wel vaker, lopen ondersteuning en wet- en 
regelgeving niet helemaal in de pas met dergelijke initi-
atieven. Zo hebben de leraren van Jan Ligthart heel veel 
lesmateriaal zelf ontwikkeld omdat methodes en reguliere 
lesboeken voor hun onderwijs niet bestaan. De Inspectie 
van het Onderwijs zat in haar maag met het brugjaar, 

vertelt afdelingsleider Derksen. Omdat de leerlingen niet 
meteen doorstroomden naar de brugklas, werden ze alle 
tweehonderd gezien als zittenblijvers op de middelbare 
school. Dat had een negatief effect op het zogenoemde 
RQGHUERXZUHQGHPHQW�YDQ�KHW�2O\PSXV�&ROOHJH�HQ�GDDU-
mee op het eindoordeel over de school en de bekostiging.
Maar de leerlingen merken daar weinig van. Anne doet aan 
het eind van dit schooljaar havo-examen, vertelt ze trots. 
Ze had gelijk, ze kon het heus wel. Ze had alleen dat extra 
zetje nodig. Haar zus Trijntje volgde om dezelfde redenen 
ook het brugjaar en zit inmiddels in het tweede jaar van 
het vmbo. Dankzij de leraren van Jan Ligthart haalde ze 
een groot deel van haar rekenachterstand in. En haar faal-
angst is stukken minder sinds ze in het brugjaar op grote 
podia leerde dansen, glundert ze.
De kinderen leren hier om hun vragen niet langer weg te 
drukken maar te stellen, vertelt dramadocent Anja van 
den Ham die al 14 jaar met veel plezier op het Jan Ligthart 
werkt. ‘Je ziet ze opbloeien en meer vertrouwen krijgen. 
Heel waardevol.’
Sommige ouders twijfelen of Jan Ligthart iets is voor hun 
kind is en vragen of het niet erg is om een jaar te verlie-
zen, vertelt Derksen. ‘Nee’, zegt zij dan vol overtuiging, 
‘voor een kind is het winst’. Q

‘Je ziet ze opbloeien en
meer vertrouwen krijgen.
Heel waardevol’
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