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In de Zorgzame Klas reiken Peter Glorieux en Jan Vanthomme een methode aan om, vanaf het vierde 

leerjaar, op klasniveau aan psycho-educatie te doen. Terecht merken zij op dat door het toenemen van het 

aantal zorgleerlingen in elke klas het klasklimaat steeds vaker onder druk komt te staan. De leerlingen met 

speciale noden (ad(h)d, coördinatieontwikkelingsstoornis, dyscalculie, dyslexie en het syndroom van Gilles 

de la Tourette) zijn door hun gedrag of leerprobleem soms zeer nadrukkelijk aanwezig in de klas. Wat een 

sterke impact kan hebben op het groepsgebeuren: de medeleerlingen raken geïrriteerd, nemen het niet 

langer, … met soms als extreme reactie: pestgedrag. 

In het eerste hoofdstuk omschrijven de auteurs wat zij verstaan onder een zorgzame basisschool. Ze 

beginnen bij het omschrijven van wat, volgens hen, zorgzaam opvoeden van kinderen inhoudt. Daarna 

schetsen ze wat dit kan betekenen voor de basisschool. Deze ‘vertaling’ geven ze essentieel weer in hun 

beschrijving van de zorgzame leerkracht en de zorgzame medeleerling. Tot slot leggen ze duidelijk uit wat 

men onder psycho-educatie moet verstaan. Daarbij tonen ze aan dat deze niet beperkt mag (lees: kan) 

blijven tot de leerling met een probleem, maar zich moet uitbreiden naar zijn omgeving. In het kader van 

dit boek bestaat deze omgeving uit de leerkracht en medeleerlingen van de klas. Want ook zij moeten leren 

omgaan met de leerling met een speciale nood. 

In het tweede hoofdstuk gaan de auteurs dieper in op een vijftal leer- en ontwikkelingsproblemen. Ze 

beschrijven deze heel concreet en maken de impact ervan, zowel op het kind als zijn omgeving, duidelijk. 

De problemen die aan bod komen zijn: 

• ad(h)d 

• coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) 

• dyscalculie 

• dyslexie 

• syndroom van Gilles de la Tourette 

Dit hoofdstuk sla je best niet over, ook al heb je al heel wat kennis over deze problemen vergaard. De 

auteurs leggen er immers die speciale accenten die ze belangrijk vinden in het licht van hun methode om 

aan psycho-educatie voor de ganse klas te doen. 

Het derde hoofdstuk geeft de nodige uitleg bij de methode Zorgzame Klas. Je leest wat de methode niet is, 

wat je er wel mag van verwachten en wanneer je ze het beste toepast. Ze illustreren dit aan de hand van 

een vijftal gevalsbesprekingen. Je leert er ook hoe de methode concreet werkt. Lees zeker ook het stukje 

over de ingebouwde veiligheden van de methode er op na. 

Het vierde hoofdstuk bevat de praktische handleiding van de methode. Aan de hand van het volledig 

uitgewerkte draaiboek kan de leerkracht ermee aan de slag. In het leerlingenhandboek uit het vijfde 

hoofdstuk staat het traject dat de leerlingen zullen volgen, volledig uitgeschreven. 
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Rest me nog alleen op te merken dat de bijlagen bij het boek voor een keer niet straffeloos kunnen 

genegeerd worden. 

Naast het brengen van een unieke methode om op klasniveau aan psycho-educatie te doen, is het de 

verdienste van dit boek om het begrip psycho-educatie in het juiste – want ver dragende/verdragende - 

perspectief te plaatsen. De gemotiveerde leerkracht zal al snel merken dat door het toepassen van de 

beschreven methode de eigen draagkracht én de verdraagkracht van de leerlingen gevoelig toeneemt. Een 

tip voor onder de kerstboom!  
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