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AMSTERDAM – Carolyn Steel,
voedselactivist, komt in De Rode
Hoed praten over de manier waar-
op steden voedsel importeren,
verwerken en weggooien. ‘Onze
steden zijn gevormd door eten.’

De Britse denkt dat haar interesse
werd gewekt in het hotel van haar
grootouders, waar ze zich als kind
verbaasde over het contrast tussen
het gebied voor en achter de scher-
men. “In de eetzaal kreeg iedereen
in een prachtig opgemaakt bord met
eten. Je merkte daar niets van de
hectiek in de keuken, en die twee
werelden waren alleen gescheiden
door een simpel stel klapdeuren.”

Waarom gaat uw boek De hongerige
stad juist over voedsel in de steden?
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‘Ik heb gisteravond
Cito-toets 7048 achtstegroepers van 222 Amsterdamse basisscholen zijn

Marte Sluis van de Leonardo Da Vincischool

‘Juist de

Snoep, geslepen potloden,
opgavenboekjes en 21
zenuwachtige gezichten:
ook de leerlingen van groep
acht van de Leonardo Da
Vincischool in West
begonnen vanochtend aan
de Cito-toets.

MEREL STRAATHOF

‘Mijn vriendin Jihane is
heel erg zenuwach-
tig,” zegt Barbara
Fernandez Suim (12),

als ze haar bril nog eens ferm op
haar neus drukt. “Maar ik heb haar
gezegd dat de Cito-toets niet moei-
lijker is dan de entreetoets van vorig
jaar – dat zeggen ze allemaal.” Zelf
heeft Barbara goed geluisterd naar
de tip van meester Thijs: lees nog
een boek een half uur voor bedtijd,
om tot rust te komen. “En ik viel
heel snel in slaap.”

Langzaam stroomt de klas van
meester Thijs Rovers (33) van de Le-
onardo Da Vincischool in Oud-West
vol. In de gangen hangen al kleine
waarschuwingsbordjes, door de
leerlingen zelf gemaakt: ‘Ssst’,
‘Zwijg voor de Cito-toets’.

Voor 162.000 achtstegroepers be-
gint vandaag de driedaagse Cito-
toets. In Amsterdam doen 7049 leer-
lingen mee verdeeld over 222 scho-
len. De afgelopen weken oefenden
de kinderen al met oude toetsen en
gisteren mochten ze al even het in-
vulblad bekijken. Dat neemt niet

weg dat het nu een drukte van be-
lang is in de klas. “Meester, mag ik
nog even water drinken?” roept er
één, terwijl Jesse zijn snoepjes nog
eens telt en Gijs heen en weer
schuift op zijn stoel.

Marte Sluis denkt dat ze er wel
klaar voor is. “Je kunt nu toch niets
meer doen, dan had ik een maand
geleden harder moeten leren.” Na
een laatste knuffel van haar moe-
der, schikt ze de pakjes drinken en
broodtrommel op haar tafel. “Ik heb
gisteren kleine slaappilletjes geno-
men, maar was vanochtend wel al
om half zeven klaarwakker.”

In de klas van meester Thijs zit ‘van
alles en nog wat’, zo bleek na de en-
treetoets die de leerlingen al in
groep zeven maakten ter voorberei-
ding op de Cito-toets. “Twee gymna-
siasten, maar ook drie vmbo-basis.”
Die laatsten maken nu een aange-
paste Cito-toets op de computer. De
kinderen beginnen de dag met spel-
ling en begrijpend lezen, dan volgt
rekenen, vervolgens het schrijven
van teksten en de groep sluit af met
natuuronderwijs. “Wie heeft er
goed geslapen?” roept Rover door
de klas in een poging de rust te her-
stellen. Alle handen vliegen de
lucht in. “Dat is het beste wat je kunt
hebben. Dan ga ik nu de boekjes uit-
delen. En vergeet niet: pas openvou-
wen als iedereen er één heeft.”

‘Dan had ik een
maand geleden
harder moeten leren’

MARIEKE MONDEN

AMSTERDAM – Schoolbestuur
Amos gaat als eerste een school
voor hoogbegaafde leerlingen in
Amsterdam beginnen. Mogelijk
kan de Leonardoschool al in sep-
tember van start.

Amos, dat 34 oecumenische basis-
scholen in Amsterdam heeft, heeft
een intentieverklaring ondertekend
met de landelijke stichting Leonar-
do, die met ‘gewone’ basisscholen
en middelbare scholen onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen ver-
zorgt. Er komt nog een haalbaar-
heidsonderzoek.

Momenteel zijn er alleen aanvul-
lende voorzieningen voor hoogbe-
gaafde leerlingen in Amsterdam.
Op de Leonardoschool krijgen de al-
lerslimsten vijf dagen in de week

onderwijs op hun eigen niveau. De
scholen zijn altijd onderdeel van
een bestaande basisschool. Hoog-
begaafde leerlingen kunnen dan
met de leerlingen uit andere klassen
buiten spelen, gymmen en oefenen
voor de musical, maar krijgen in een
klas met circa achttien gelijkgestem-
den les.

Welke scholen in Amsterdam in
aanmerking komen, zegt Amos nog
niet te weten. Volgens betrokkenen
wordt onder meer naar de Vlinder-
boom in Oud-West gekeken.

Henk van Keulen van Leonardo:
“We willen de leerlingen niet isole-
ren. Maar omdat hoogbegaafde kin-
deren echt een andere manier van

leren hebben, is ander onderwijs
noodzakelijk om ze te behoeden
voor uitval.”

Kinderen die Leonardo-onderwijs
volgen moeten een iq van meer dan
130 hebben. Landelijk geldt dit voor
2,4 procent van de kinderen.

Sander Claassen lobbyt samen
met een aantal ouders al langer
voor onderwijs aan hoogbegaafden
in Amsterdam. Hij is blij met het ini-
tiatief.

“Het is een goede eerste stap.
Het kost wel een jaar voorbereiding
om een volledige Leonardoafdeling
op te zetten. Ook de leerkrachten
moeten goed worden opgeleid.
Maar het zou mooi zijn als Amos
vanaf komend schooljaar alvast er-
varing opdoet met onderwijs aan
hoger begaafden. Wij willen als ou-
ders graag meehelpen dit op te zet-
ten.”

Speciale school hoogbegaafden

VVD-raadslid Werner Toonk heeft de-
ze week samen met GroenLinks, PvdA,
D66 en CDA het initiatiefvoorstel Bij-
zonder talent verdient bijzondere
aandacht ingediend. Daarin vragen de
partijen het college ervoor te zorgen
dat er vanaf schooljaar 2013/2014 op
ten minste één school voltijds onder-
wijs te volgen is voor excellente leer-

lingen van groep 3 tot en met groep 8.
Op de dichtstbijzijnde Leonardo-
school, in Badhoevedorp, komt 42 pro-
cent van de leerlingen uit Amsterdam.
Onderwijs op een Leonardoschool is
vanwege de hogere ouderbijdrage en
reiskosten duur; de fracties vragen
het college daar ook een oplossing
voor te vinden.

Politiek steunt onderwijs allerslimsten

Van een verslaggever

AMSTERDAM – De vijftien mo-
dellen van het nieuwe tv-pro-
gramma The face van Talpa, die
gisteren vanwege een burenruzie
voor de rechter stond, mogen in
hun huis aan de Binnenkant blij-
ven wonen.

De buren hadden in een kort geding
geëist dat ze vanwege overlast met
onmiddellijke ingang het pand zou-
den verlaten. De eis is afgewezen
door de rechter. Een motivatie van
de uitspraak volgt op 20 februari.

De modellen trokken op 21 januari
in het pand om mee te doen aan een
modellenprogramma dat binnen-
kort acht weken te zien zal zijn op
RTL5. De buren kregen een paar da-
gen ervoor een brief van Talpa, het
bedrijf van John de Mol, waarin
stond dat men zou proberen tijdens

deze periode rekening te houden
met de rust en privacy van de omwo-
nenden. De modellen blijven er tot
en met 18 februari wonen.

De buren echter klagen vanaf het
begin over overlast. Op een binnen-
hofje werd een jacuzzi geplaatst
waarin ’s avonds luidruchtige feest-
jes werden gevierd. Er werd mari-
huana gerookt op de binnenplaats,
er sneuvelde een ruitje en bewoners
konden door de herrie niet meer in
hun eigen slaapkamer slapen. Op 23
januari klaagden verschillende bu-
ren over ‘extreme overlast’ toen op
een feest keiharde muziek werd ge-
draaid. Talpa heeft geprobeerd
maatregelen te treffen, maar die
bleken volgens de buren niet af-
doende te zijn.

Volgens ‘filmcommissaris’ Simon
Brester is er geen vergunning nodig
om in een huis opnamen te maken.
“Die is alleen op straat nodig.”

Modellen
Talpa hoeven
niet uit huis
Rechter wijst eis buren aan Binnenkant af


