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V
raag je aan Ilkan (14),
Lara (16) en Amir (13)
op welke school ze zit-
ten, dan zeggen ze:
Montessori College. Ze

hadden ook kunnen zeggen: Talita
Koemi, een school voor speciaal
onderwijs. Het is allebei waar. Dat
ze liever die eerste noemen, raakt
de kern van het project Het Beste
uit 2 Werelden.
Wijs maar eens een kind aan dat

graag apart zit. Talita Koemi, dat
zijn ‘de gehandicapten’. Ilkan, Lara
en Amir weten hoe de buitenwe-
reld soms tegen hun school aan-
kijkt. Daarom is het gewoon heel
fijn om te kunnen zeggen dat je op
een gewone school zit, vertellen ze
enthousiast.   
Acht leerlingen van Talita

Koemi krijgen dit schooljaar les in
het vmbo-gebouw van het Mon-
tessori College in Nijmegen. Ze

zitten geregeld in één klas met
leerlingen die het vmbo doen.
,,Soms merk je wel een verschil’’,
zegt Kenan (13), die daar niet al te
veel woorden aan wil vuil maken:
,,Zij doen dingen op hun eigen
leerniveau, maar verder is het he-
lemaal normaal.’’
Net nog, in de pauze, voetballen

de jongens allemaal samen op het
plein. ,,Dat de kinderen van Talita
Koemi ervaren: in de onderlinge
contacten maakt het geen bal uit
dat ik minder goed kan leren is zó
waardevol’’, zegt projectleider
Evelien de Haan.
Dit project is snel gegroeid. In

2016 volgden acht leerlingen van
Talita Koemi op donderdagmiddag
keuzevakken op het Montessori
College. Aan het einde van dat jaar
liepen Talita-leerlingen er enkele
weken hele dagen rond, en sinds
de zomervakantie volgen acht zeer
moeilijk lerende kinderen iedere
dag onderwijs op het Montessori
College. Na de zomervakantie
worden dat er tien. 
Het begin was onwennig, zegt

De Haan. Ook van de kant van Ta-
lita Koemi, die een zware delegatie
mee stuurde met de eerste groep-
jes, maar er al snel achterkwam dat
dit een onsje minder mocht. Hoe-
wel ze gespecialiseerde begelei-
ding nodig hebben, bleken de Ta-
lita-leerlingen zelfredzamer dan
gedacht.  
Voor Amir, licht verstandelijk

beperkt, is er een wereld openge-
gaan op het Montessori College,
zegt zijn moeder Anita van Loon.
,,Talita is een fijne school, maar
Amir was er ongelukkig. Ik hoor

hier niet, zei hij. Amir vond het
verschrikkelijk dat hij gepest werd
met zijn school. Hij ging achteruit.
Amir was aanvankelijk niet ge-
toetst voor het groepje dat naar het
Montessori zou gaan, maar toen ik
ervan hoorde, wist ik: dit zou wat
kunnen zijn.’’ En dat was het ook.
,,Amir is erg gegroeid. Hij durft nu
zelf met de bus en hij loopt zo een
volle kantine binnen. Dan zoekt ie
daar nog wel zijn eigen plekje,
maar hij doet het toch maar. Amir
is zijn hokje uit.’’
Van Loon vond de overstap van

haar kind best eng. De ouders van
de vmbo'ers hadden ook veel vra-
gen over de gemengde klas, maar
volgens Gijs van Hout, coördinator
onderbouw, reageerde niemand
negatief. ,,Onze docenten zagen
het meteen zitten, maar het vraagt
wel veel van ze.’’ De Haan: ,,Gaat
het in de les over vulkanen, dan
moeten ze een extra opdracht be-
denken die past bij het niveau van
de Talita-leerlingen.’’

Niet meer op een
aparte school,
maar les krijgen
tussen de ‘gewone’
leerlingen. Een
verademing voor de
leerlingen van Talita
Koemi.
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▶ Leerlingen van het Montessori
College en Talita Koemi samen
in een lokaal. FOTO PAUL RAPP

Onze docenten zagen
het meteen zitten,
maar het vraagt 
wel veel van ze
– Gijs van Hout, coördinator 

Fijn op een normale school

Leisurelands onderzoekt of het in
de strijd tegen blauwalg heilzaam
is om de sliblaag op de bodem van
het Wylerbergmeer te verwijderen.
Sinds zaterdag geldt er in de
Beekse plas een negatief zwemad-
vies omdat opnieuw blauwalg is
signaleerd.

Joost de Poel
Beek 

Het is een bijna jaarlijks terugkerende
ergernis van duizenden zwemmers en

ook van beheerder Leisurelands. Zo-
dra de schoolvakanties aanbreken, kan
er in het Wylerbergmeer niet ge-
zwommen worden. Leisurelands is,
samen met het waterschap, al een aan-
tal jaar op zoek naar methodes om
blauwalg in het meer te bestrijden.   
,,We hebben eerder fonteinen ge-

plaatst. Die kunnen zorgen voor een
betere beluchting van het water. Maar
de fonteinen hebben niet voor een op-
lossing gezorgd’’, zegt Erik Droogh
van Leisurelands. ,,Nu willen we on-
derzoeken of het helpt om de sliblaag

van onder meer bladeren, die zich op
de bodem heeft gevormd, te verwijde-
ren. We zijn bezig met vergunningen.
In bladafval zitten organische stoffen
en daar profiteert de blauwalg van.’’
Het kan nog jaren duren voordat de
onderzoeken het gewenste resultaat
opleveren. 

Veel klei
Waarom voelt de blauwalg zich thuis
in het Wylerbergmeer? ,,Plassen met
relatief veel klei hebben er sneller last
van’’, zegt Droogh. Ook de klimaatver-

andering is een verklaring. Het is
steeds vaker extreem warm. Daardoor
warmt het water sneller op. ,,Het meer
is relatief klein en ondiep.’’
Lang geleden werd het Wylerberg-

meer afgesloten van het Duitse deel
van de plas. Volgens Droogh is het
geen optie de plas weer groter te ma-
ken. ,,Al onze recreatieplassen vormen
een gesloten systeem. Dan weten we
wat er in het water zit. Het verhaal gaat
dat er in het Duitse deel verontreini-
ging zit. En we gaan geen onderzoek
doen in andermans eigendom.’’

Onderzoek naar weghalen sliblaag zwemplas

De fonteinen
hebben niet
voor een
oplossing
gezorgd
– Erik Droogh,
Leisurelands

Geen diploma,
wel een baan
Het idee voor Het Beste uit 2
Werelden komt van de Onder-
wijsgroep Punt Speciaal, waar
Talita Koemi onder valt. Deze
school biedt speciaal (voortge-
zet) onderwijs voor kinderen van
4 tot 18 jaar. 
Kinderen die zeer moeilijk leren
kunnen vaak nog op een regu-
liere basisschool terecht, maar
voor deze leerlingen is er nog
bijna geen plek in het reguliere
voortgezet onderwijs, aldus pro-
jectleider Evelien de Haan. 
De leerlingen van Talita Koemi
sluiten hun voortgezetonder-
wijstraject niet af met een di-
ploma, wat ze leren leidt naar
een beschutte werkplek of een
dagbestedingscentrum.   
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