Nieuwsbrief Leren - Boekbespreking

Lieven Coppens

Eerder verschenen op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be
Auteur(s):
Titel:
Uitgeverij:
Plaats:
Jaar:
Pagina’s:
ISBN-13:

Inne Van den Bossche
Zeno en co
Abimo
Sint-Niklaas
2011
28
978-90-5932-781-8

Sommige mensen vinden hoogbegaafdheid een luxeprobleem. Volgens hen maken ouders van hoogbegaafde kinderen veel drukte om ‘niets’. Dergelijke negatieve reacties weerhouden de ouders van deze
kinderen ervan om met hun zorgen naar buiten te komen. Want die zorgen zijn er in veel gevallen wel
degelijk. Voor veel hoogbegaafde kinderen loopt lang niet alles van een leien dakje. Sommigen blijven in de
klas op hun (leer)honger zitten en vervelen zich. Anderen zijn dan weer te perfectionistisch en faalangstig:
ze beginnen er niet meer aan. Ze weten dat ze de hoge eisen die ze aan zichzelf stellen, niet kunnen halen.
Veel hoogbegaafde kinderen gaan heel diep in op sommige thema’s en levensvragen die bij hun leeftijdsgenootjes nog lang niet aan de orde zijn. Zij voelen dan ook scherp aan dat ze ‘anders’ zijn. Niet zelden
komen al deze gevoelens samen voor. Dit alles zorgt vaak voor een enorme frustratie.
Met oudere kinderen kun je hier gewoon over praten. Bij jonge kinderen is dat veel moeilijker. Het boek
Zeno en co van Inne Van den Bossche snelt je hier ter hulp. In haar verhaal laat ze Zeno, die voor de gelegenheid hoogbegaafd is, worstelen met zijn ‘monstertjes’:





Het ik wil leren-monster staat voor verveling en leerhonger;
Het ik durf niet-monster staat voor perfectionisme en faalangst;
Het ik ben anders-monster staat voor hypergevoeligheid en diepzinnigheid;
Het ik ben het beu-monster staat voor frustratie.

Inne laat deze monstertjes in haar boek groeien en krimpen. En juist in dat ‘krimpen’ reikt ze een oplossing
aan voor de moeilijkheden die Zeno ondervindt.
In haar unieke scheur- en collagestijl heeft Inne de monstertjes een eigen karakter en een alleszeggende
vorm weten te geven. Gedreven en gezond-perfectionistisch als ze is, heeft ze zowel haar monstertjes als
de begeleidende teksten voorgelegd aan Tessa Kieboom van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.
Deze zag dat het goed was en schreef het voorwoord op Zeno en co.
Het resultaat mag er zijn: een boek waar kinderen, ouders, en leerkrachten zeker zullen van genieten.
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