
 
 

 
 

 

3 tips om zeker te weten 
 dat jouw kind beter kan presteren op 

school dan het nu doet 
  



 
 

Voorwoord 
 

Hoe kun je nu zeker weten dat je kind echt wel beter kan dan het nu op school 

laat zien. En wat maakt dat ík zo zeker weet dat het zo is? 

 

Mijn naam is Conny van Leest 

Na 20 jaar als leerkracht, waarvan 7 jaar in het Speciaal Onderwijs, help ik nu in 

mijn eigen praktijk kinderen om op school te presteren naar hun echte 

vermogen.  

Als je dagelijks met kinderen werkt, ze observeert en het beste in ze boven wil 

brengen, ga je vanzelf de kleine verschillen zien. Verschillen tussen kinderen die 

wel en kinderen die niet onderpresteren. Waar alle kinderen hun best doen, 

lukt het de een beter dan de ander zich te concentreren. Kan de een zijn kennis 

toepassen en lukt het de ander niet om zijn kennis (op papier) te laten zien. In 

mijn zoektocht naar verklaringen werden mijn bevindingen bevestigd. De 

remedie blijkt ook behoorlijk eenvoudig. Dus heeft je kind moeite op school? Er 

is een oplossing.  

  



 
 

Ziet de leerkracht jouw kind wel?  

Regelmatig hoor ik moeders mopperen over de school, over de leerkracht. Die 

leerkracht blijkt het gedrag en de vragen van je kind niet goed te begrijpen. Ziet 

je kind misschien niet eens voldoende. En jij als moeder weet je geen raad. 

Moet jij de leerkracht nu uit gaan leggen hoe hij les moet geven? 

Als je jezelf die vraag stelt en de situatie herkent, is dit e-book voor jou. 

Ga in gesprek met de leerkracht 

Natuurlijk hoef je de leerkracht zijn vak niet te leren. En nee, die leerkracht 

heeft niet de mogelijkheid om ieder kind precies dat te geven wat het nodig 

heeft, helaas. Vanzelfsprekend kun je wel het gesprek met hem of haar 

aangaan. Uitleg geven over hoe je kind in elkaar steekt en wat het nodig heeft. 

Een goed gesprek zal altijd een positief effect hebben op het welzijn van je kind 

in de klas en dat is de basis om tot leren te komen. 

Kom op voor de kansen van je kind 

Daarnaast heeft je kind gelukkig jou nog om te zorgen dat hij tot zijn recht kan 

komen in de maatschappij. Dat hij die kansen gaat krijgen die hij nodig heeft 

om zich ten volle te ontwikkelen.  

Blijft de vraag, kan mijn kind inderdaad meer dan er nu uitkomt?  

Op de volgende bladzijden geef ik je 3 simpele aanwijzingen om hier zekerheid 

over te krijgen. Als er 1 of meer aanwijzingen voor je kind waar zijn, kan je kind 

meer dan er nu uitkomt. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik je 

uitleggen hoe dat komt en wat we ervoor moeten doen om er uit te laten 

komen wat er in je kind zit.  

 

  



 
 

Aanwijzing 1 
Hoe lukt het je kind om zich te concentreren, te werken en contact 

te maken met de leerkracht? 

Op het rapport van je kind staat een blokje met concentratie, werkhouding, 

contact met de leerkracht, contact met klasgenoten, werkverzorging, etc. Als je 

naar dit stuk van het rapport kijkt, zie je dat je kind hier op de meeste 

onderdelen voldoende, matig, of onvoldoende scoort. * 

Vaak wordt gedacht dat je deze scores niet kunt beïnvloeden, dat het komt 

omdat de leerkracht “geen klik” heeft met het kind, of dat het kind gewoon 

beter zijn best moet doen. Niets is minder waar. Concentratie, werkverzorging 

en contact met leerkracht zijn hele belangrijke signalen om te weten of het 

kind naar vermogen presteert. Wil je weten hoe? Dat leg ik je graag uit in een 

vrijblijvend gesprek. 

*Aandachtspunt als je kind een meisje is: Meisjes zullen gemakkelijker 

voldoende scoren omdat zij van nature socialer in aanleg zijn dan jongens. Zij 

laten dus gemakkelijker gewenst gedrag zien. De onvoldoendes zullen hier 

daardoor mogelijk ontbreken.  

 

Aanwijzing 2 
Wat zeggen de toetsen over je kind als het gaat om rekenen, 

spelling, begrijpend lezen? 

Als je de rapporten naast elkaar legt, of je kijkt in het leerlingvolgsysteem van 

school, dan zie je dat één of meer van de vakken rekenen, spelling, taal en 

begrijpend lezen een dalende lijn laten zien. Waar eerst de score op de Cito-

toets nog een C of hoger was, is deze in de loop van de jaren gaan dalen tot een 

C, D of E. Deze scores kunnen ook weergegeven worden in getallen, dan zijn de 

scores gedaald naar een III, IV of V. Mocht je de scores niet paraat hebben, kan 

de leerkracht je deze altijd geven.  

De dalende lijn laat zien dat je kind zich de stof in de basis (groep 3 en groep 4) 

onvoldoende eigen heeft gemaakt, waardoor de aansluiting op hoger niveau 



 
 

ontbreekt. In de begeleiding gaan we die basis dus in orde maken. Zie het als 

een huis zonder goede fundering, als je daar een verdieping op wil zetten, 

verzakt het waardoor het onbewoonbaar wordt. Eerst een goede fundering, 

dan kun je bouwen. Maar zo’n ontbrekende fundering herstellen, dat is in een 

volle klas erg lastig te realiseren. 

 

Aanwijzing 3 
Hoe goed is je kind in schrijven en bewegen? 

Als het over bewegen en sporten gaat, kan je kind aardig mee. Hij behoort tot 

de middenmoot of lager. Een sporttalent is het niet. Een andere optie is dat je 

kind een stuiterbal is en geen moment fatsoenlijk op zijn stoel kan zitten, geen 

rust in zijn lijf heeft.  

Over het handschrift van je kind ben je niet echt te spreken. Dat is matig tot 

slecht.  

Het bewegen en schrijven van je kind heeft alles te maken met de ontwikkeling 

van de hersenen. Hoe goed is de communicatie tussen lijf en het 

besturingssysteem, de hersenen. Als een kind matig kan bewegen of juist 

onrustig is en een matig handschrift heeft, betekent het dat hier (veel) winst te 

behalen valt. Door de oefeningen en de begeleiding wordt dat 

besturingssysteem beter. En daardoor wordt het handschrift niet alleen beter, 

maar ook sneller. Tempo is een behoorlijk onderdeel van de toetsen, denk 

maar aan de dictees. De stress om wel klaar te zijn voordat de volgende zin 

gegeven wordt. Je wil niet steeds met je vinger omhoog zitten omdat je nog 

niet klaar bent. Ook al is de leerkracht nog zo geduldig, het voelt niet fijn. Bij 

andere vakken heeft tempo eveneens invloed op het resultaat.  

Ook voor uitleg op dit punt mag je me altijd benaderen. 

  



 
 

 

Heb je op de bovenstaande 3 
aanwijzingen minimaal 1x ja geantwoord?  
Dan zit er wel degelijk meer in je kind dan 

eruit komt op school! 
 

Mocht je niet alle gegevens bij de hand hebben, dan kun je deze op school 

opvragen. 

Print de volgende pagina uit en je bent voorbereid op het gesprek met de 

leerkracht van je kind.  



 
 

 
Samenvatting  

 

Vraag jij je al enige tijd af of je kind op school wel kan laten zien hoe 

slim het is? 

en 

• Laat het rapport van je kind zien dat:  

o de concentratie,  

o het werktempo,  

o het contact met leerkracht en medeleerlingen  

meerdere malen met voldoende of minder beoordeeld 

wordt, 

• Zijn de Cito-scores voor één of meer van de volgende 

vakken een C, D of zelfs E? 

rekenen/spelling/taal/begrijpend lezen 

• Is je kind op zijn best gemiddeld met bewegen en zou je zijn 

handschrift wel wat verbeterd willen zien? 

Als je van bovenstaande vragen 1 vraag met ja kunt beantwoorden, 

dan heb je gelijk. 

 Er zit meer in je kind dan er nu uitkomt! 

  



 
 

Nu je dit e-book gelezen hebt, heb je zekerheid gekregen of jouw kind meer in 

zich heeft dan hij tot nu toe kan laten zien.  

Wat ga jij als ouder met deze zekerheid doen?  

Ga je het gebruiken om de toekomst van je kind een positieve wending te 

geven of blijf je de verantwoordelijkheid bij de leerkracht leggen? In het eerste 

geval kun je na ca. 6 maanden een kind hebben dat beter presteert op school 

en lekkerder in zijn vel zit. Dat is toch je doel? Daar wil je toch voor gaan? 

Via onderstaande knop kun je op mijn website je gegevens achterlaten. Ik 

neem vervolgens contact met je op om in een skype-sessie van ca. een half uur 

uitleg te geven hoe jouw kind het slimme kind kan worden dat hij is. 

https://jijkanleren.nl/contact/ 

Je kunt me ook volgen op Facebook. Daar deel ik regelmatig tips, feiten en 

meer die interessant zijn voor jou en je kind.  

https://jijkanleren.nl/contact/

