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Pieter Hugo Adriaan, 
 
We hebben het al vaak over de gebrekkige spelling van steiner/vrijeschoolleerlingen (en -leraren) gehad en 
ik begrijp nog altijd niet dat jij dat gegeven niet wil erkennen, ondanks dat je het zelfs bij jezelf kan 
waarnemen. 

Ik kreeg nu weer zo'n tekst van een 'product' van de steinerschool onder ogen en het is toch echt huilen met 
de pet op: 'dt'-fouten, spelling van eenvoudige woorden niet kennen, interpunctie is zo goed als niet 
aanwezig, grammatica is slecht, stijlfouten, ...  

Ik heb - om je een idee te geven waarover ik het heb - uit het kwart A4'tje een paar zinnen gehaald en - in 
geval je de fouten niet zou zien - aangegeven wat niet klopt.  

'Hoeveel schilders hebben het al niet geschildert.' [spellingfout + interpunctiefout] 
'...het eindigt in een komplete lofzang...' [spellingfout + grammaticafout] 
'...zonder dat dootzettingsvermogen kom je er niet maar als...' [interpunctiefout] 
'...wat heel belangerijk is voor het slagen...' [spellingfout] 
'...uit onzekerheid twijfel en daarom stress...' [interpunctiefout + grammaticafout] 
'...en allerlij dingen tegenkomt waarvan je nooit had vermoedt dat het kon gebeurenen dat 
is jammer...' [spellingfouten + stijlfout + grammaticafout] 
 
Wat mij interesseert is wat jij hier nu zelf van vindt? Het kan toch niet dat een twaalfdeklasser die dit soort 
fouten nog maakt de school kan verlaten met een voldoende voor Nederlands? Het is al gek dat iemand die 
zo schrijft in de twaalfde klas kan terechtkomen, niet? 

Als jij in de onderbouw iemand had die op deze manier schreef, liet jij die dan naar algemeen vormend 
onderwijs overgaan?  

Ik ben benieuwd of je kunt antwoorden. 

Ramon 
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Ik zie dat je niet ingaat op inhoudelijke vragen i.v.m. het gebrekkige taalonderwijs van de 
steiner/vrijeschool. Of vind jij dit soort 'taaluitingen' normaal (de norm) voor de antroposofische school? Ik 
moet het haast gaan denken, want je maakt geen enkel bezwaar. :-) 
 
Wat is verkeerd aangeleerd bij die leerling en hoe had het wel gemoeten? Moeilijke vraag, maar wel 
inhoudelijk, niet? Jij hebt toch een blog waar het over pedagogisch-didactische zaken gaat?  
 
Ik geef je een concreet voorbeeld uit de praktijk. Kom op als je durft. 

 
 


