
“Onze jongste dochter zal vanaf de 
eerste kleuterklas naar school gaan”

In de autohoek spelen en met vriendjes ravotten, dat doet Ondrej (5) het liefst. Deze 
flinke derdekleuter gaat voor het eerst in zijn prille schoolcarrière graag naar school. 
Een hele geruststelling én pluim voor mama Silvia en brugfiguur Sigrid die samen naar 
dit moment toewerkten.

Na een moeilijke start heeft Ondrej (5) zijn draai gevonden in de 
derde kleuterklas en gaat hij graag naar school.

Vijftien jaar geleden verlieten Silvia en Ondrej hun thuisland 
Slowakije. Vandaag wonen ze met hun kinderen Fabian (10), 
Shania (8), Ondrej (5) en baby Silvia (1) in de Gentse buurt Muide. 
Vooral mama Silvia vond het moeilijk om haar kinderen naar de 
kleuterklas te sturen, maar met de hulp van Sigrid D’hulster, brug-
figuur op basisschool Victor Carpentier, gaat het beter en beter. 
Vandaag is Ondrej een flinke derdekleuter die graag naar school 
gaat.

Silvia: “In de eerste en tweede kleuterklas is Ondrej een paar 
dagen naar school geweest, maar telkens kwam hij thuis met 
koorts. Koorts van de stress en de angst voor de andere kindjes. 
Nadien kon ik het niet meer over mijn moederhart krijgen om 
hem huilend op school achter te laten. Bovendien was ik toen 
zwanger van mijn jongste dochter en was het fysiek moeilijk om 
hem zelf naar school te brengen.”

Brugfiguur Sigrid D’hulster Sigrid: “Die paar dagen dat Ondrej wél 
naar school kwam, stuurde ik Silvia foto’s via WhatsApp. Ik wilde 
haar geruststellen en tonen dat Ondrej zich amuseerde in de klas 
en haar overtuigen hem vaker te brengen. Door de recente deel-
tijdse leerplicht bij kleuters, heb ik nog nauwer contact gezocht 
met Silvia.

Aan het einde van de zomervakantie stuurde ik berichtjes met de 
boodschap dat ze de eerste schooldag niet uit het oog mocht ver-
liezen en ben ik verschillende keren aan de deur langs geweest. 
Soms voelde ik me zelfs een beetje een stalker. (Lacht.)” Maar 
Silvia vindt dat niet erg. Integendeel. Ze wéét hoe belangrijk het is 
dat haar kinderen naar school gaan. Nu ze het goede resultaat bij 
Ondrej ziet, beseft ze nog meer dat het gemakkelijker is wanneer 
ze al op jonge leeftijd gaan. 
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Ondertussen gaat Ondrej graag naar school
“De eerste schooldagen waren wel nog wat moeilijk. Vooral bij 
het afscheid aan de klasdeur huilde hij, maar intussen is ook dat 
voorbij en gaat hij graag naar school.
Het gebeurt zelfs dat hij me op zaterdagochtend wakker maakt 
omdat hij denkt dat hij naar school moet (Lacht.)”

Wat voor Silvia de grootste én belangrijkste verandering is, is dat 
Ondrej nu mondjesmaat Nederlands spreekt. “Voordien sprak hij 
enkel Slowaaks en begreep hij bijna geen Nederlands.

Nu spreken zelfs Ondrej en Fabian geregeld onderling Nederlands 
en ook tegen zijn kleine zusje zegt hij eenvoudige zinnetjes zoals 
‘handje geven’.”

Zelf weer gaan studeren
Sigrid is tevreden met hoe de zaken evolueren. Ondrej gaat nog 
niet élke dag naar school, maar wel zeer regelmatig. En ook Silvia 
heeft er een goed gevoel bij: “Mijn man en ik hebben al beslist dat 
we onze jongste dochter vanaf de eerste kleuterklas naar school 
zullen laten gaan. Ik wil dat mijn kinderen slimmer worden en dat 
begint met goed Nederlands spreken.

Bovendien wil ik zelf ook terug gaan studeren zodra al mijn kin-
deren op de schoolbanken zitten. Ik wil graag een opleiding tot 
kapster volgen.”

Wil je als schoolteam inzetten 
op kleuterparticipatie en zoek je 
ondersteuning? 
Heb je een vraag over kleuterparticipatie? 
Mail naar lia.blaton@stad.gent


