
Verslag bezoek aan het Zandkasteel, de brugklas van Sint-Jozef, Stropkaai, Gent 

De lagere school Sint-Jozef is een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en richt zich naar 

kinderen (jongens en meisjes) met een matige of ernstige mentale handicap, eventueel met 

bijkomende stoornissen zoals autisme, karakterstoornissen, motorische stoornissen. 

Zij gingen aan de slag met ‘Het gat in de haag’, een methodiek voor het trainen van sociale 

vaardigheden aan de hand van verhalen en activiteiten. Dit materiaal werd origineel ontwikkeld voor 

de kleuterschool. 

Het bezoek 

Op vrijdag 23 mei wandelde ik samen met Zoë, Lara, Fleur, Gianni, Adrian, Abidim en Juf Stephanie 

de brugklas het Zandkasteel binnen. Na het ochtendritueel nam de juf alle kinderen mee naar een 

geheimzinnig en volledig verduisterd lokaaltje. Enkel een zaklampje gaf een beetje licht en zorgde 

voor de nodige geborgenheid en veiligheid. Je voelde de spanning bij de kinderen stijgen. Wat was de 

juf nu van plan? In welk verhaal zou ze ons nu meenemen, zag ik de kinderen denken. De juf stelde 

het geduld van de kinderen niet lang op de proef. Het grote verhalenboek van ‘Het gat in de haag’ 

werd bovengehaald en de juf vertelde het verhaal ‘De logeerpartij’. De kinderen vonden het 

spannend om net als Aardappel en Erwtje in een donkere plaats te zitten. In tegenstelling tot Erwtje 

hadden de kinderen geen schrik of heimwee in het donkere lokaal.   

Na het verhaal, kwamen de kinderen en de juf weer in de kring. Het viel me op dat de kinderen het 

verhaal goed begrepen. Ook de gevoelens van de verschillende personages konden ze vlot 

omschrijven.   

De juf besteedde veel tijd aan activiteiten voor het herkennen van de vier basisgevoelens: bang en 

verdrietig, blij en boos. Met interactieve oefeningen zorgde de juf ervoor dat de kinderen bij de les 

bleven. De leerlingen waren enthousiast en werkten flink mee.  

 

 

Waar hoort de foto thuis 



Op het einde van de les mochten de kinderen gezichten toveren met de verschillende gevoelens.  

 

Een blij gevoel 

 

Een droevig gevoel 

 

Volgens de leerkrachten van Sint-Jozef is de methodiek ‘Het gat in de haag’ zeker bruikbaar in de 

lagere school van het type 2 onderwijs. Zij zijn alvast heel enthousiast over deze methodiek. Een 

greep uit hun reacties:  

“De kinderen waren geboeid door het verhaal en reageerden leuk. Ze stelden vragen over de 

personages.” (juf Stephanie, speelleerklas).   

“Zeer inspirerend dat er ook andere prentenboeken vermeld staan die je kan gebruiken samen met 

deze handleiding. Ook de link met de belangstellingspunten van de klas vind ik echt goed.” (juf 

speelleerklas) 

“Ik vind de verwerkingsopdrachten heel tof. Er is een ruim aanbod, wat het mogelijk maakt om te 

differentiëren en juist die opdrachten die aansluiten bij de interesses van de kinderen er uit te pikken. 

De leerlingen beleefden plezier aan de opdrachten. Er waren ook mooie resultaten.” (juf Jolien) 



Besluit 

Zowel de gesprekken met de leerkrachten als mijn observatie in de klas doen me besluiten dat de 

methodiek ‘Het gat in de haag’ bruikbaar is voor leerlingen uit het type 2 onderwijs. De rijkdom aan 

activiteiten zorgt er voor dat leerkrachten voldoende keuze hebben en dus oefeningen kunnen 

kiezen die aansluiten bij de beleving van hun kinderen. We zijn er samen van overtuigd dat het 

trainen van de persoonlijke en sociale vaardigheden bij deze kinderen evenzeer een noodzaak is.  

Voor alle vragen over de methodiek en de trainingen kun je terecht bij preventie@desleutel.be of bel 

naar Yannick Weyts 09-231 57 48. 
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