
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school is vrijdag dicht. Om 

Nederland te laten weten dat er 

iets gedaan moet worden aan de 

tekorten die er zijn. Wij denken 

dat je dit het best voor elkaar 

kunt krijgen door te laten horen 

hoe tof het is om juf (of 

meester) te zijn. En hopelijk 

bereiken we ook de jongeren die 

de stap willen maken, om mee 

te genieten van al het leuks dat 

het onderwijs te bieden heeft! 

We gaan ervoor, omdat we goed 

onderwijs willen voor onze 

kinderen! Nu, maar zeker ook in 

de toekomst!  

 
Werken met kleuters is 

nooit saai 

Wat is het fantastisch om te zien 

hoe jonge kinderen de wereld 

ontdekken en beleven. Op een 

speelse manier leren kinderen 

zoveel over zichzelf, de ander en 

over het leven. Wat valt er een 

hoop te leren! En wat mooi dat 

ik kinderen daarin mag helpen 

om hun ogen te openen en ze te 

sturen en begeleiden in dit 

leerproces. Zo is een dag nooit 

hetzelfde, omdat we allemaal 

anders zijn. (juf Mattanja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In deze nieuwsbrief treft u allemaal persoonlijke stukken aan van de 

leerkrachten waarin wij aangeven waarom het een feest is om in het 

onderwijs te werken. Wij zijn van mening dat kinderen recht hebben op 

onderwijs dat is ingericht op de toekomst. Juist die toekomst baart ons 

zorgen. Steeds meer mensen vertrekken uit het onderwijs, steeds minder 

mensen komen werken in het onderwijs. Het is tijd voor verandering…Tijd 

voor een beleving bij de dag, bij het mooie vak dat wij mogen uitoefenen. 

Echter om  ook morgen duidelijk te maken dat er zonder leerkrachten 

geen onderwijs mogelijk is gaan wij als school dicht. We hopen dat dit de 

ogen opent bij de politiek om nu echt iets te doe naan het tekort aan 

leerkrachten. Ondertussen genieten wij dagelijks van ons mooie werk.. 

Hulde ook aan u als ouder die iedere dag uw kind aan onze zorg 

toevertrouwd. 

 

3 Hoeraatjes voor het onderwijs 
Daar gaan we dan. Waarom vind ik het onderwijs zo leuk? Het is de uitdaging, de afwisseling 

en vooral het enthousiasme en de puurheid van de kinderen wat mijn baan zo geweldig maakt. 
Er is nog geen dag voorbij gegaan in de afgelopen 25 jaar dat ik geen zin had om naar school te 

gaan. Iedere dag je dag starten met fijne collega’s, huppelende kinderen die staan te springen 

om de klas in te komen en het gevoel dat je iets bijdraagt aan hun vorming is  ‘de reden’ om in 

het onderwijs te blijven. 

Natuurlijk zijn er uitdagingen in het onderwijs. Hoe houden we de werkdruk beheersbaar en 

zorgen we ervoor dat er meer jongeren kiezen voor een baan in het onderwijs? Ik denk dat 

meer geld naar het onderwijs een beetje helpt, maar dat we vooral zelf verantwoordelijk zijn 

om het imago van het onderwijs te verbeteren. Je grenzen bewaken en waardering van 

kinderen, ouders en overheid krijgen lost al veel op. 

Dus, ja…… er moet een signaal afgeven worden. Daarom wordt er gestaakt. Maar laten vooral 

niet vergeten, Werken in het onderwijs is een feestje! (juf Paula) 

“Open kijk” op de wereld 
Werken met jonge kinderen, die nog een heel ‘open kijk’ op de wereld hebben. Ze helpen bij 

het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. 

Niet alleen de ontwikkeling stimuleren op het gebied van taal en rekenen, maar ook op sociaal 

gebied; samen spelen, zingen, lachen, praten, gymmen etc. 

Werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is en waar je veel vrolijke 

gezichten ziet. Dit was voor mij ooit een reden om juf te worden! Dit is het vak waar ik vrolijk 

van word en waar we trots en zuinig op moeten zijn. Daarom zeg ik: investeer in goed 

onderwijs - maak het aantrekkelijk voor jonge mensen - zodat we ook in de toekomst nog 

genoeg juffen en meesters zullen hebben. (juf Annemieke) 

 

 
Juf, weet je nog?    
Toen ik twaalf was zeiden mijn ouders tegen mij dat ik een goede zou zijn voor het onderwijs. 

Mijn ouders vonden me daar geschikt voor. Ik was blijkbaar nogal bijdehand en liet me wel 

horen als er iets te bespreken viel.Terwijl er in latere jaren veel andere opties voor mij 

gekomen zijn, is het toch onderwijs geworden. 

Veel ouder en wijzer (hihihi) sta ik nog steeds achter de keuze die ikzelf ooit heb gemaakt. 

Omdat omgaan met kinderen me vaak zoveel makkelijker afgaat dan met volwassenen, omdat 

ik met oprecht plezier met de kinderen contact heb, of het nou over de sportuitslagen van het 

weekend is, of over diepzinnige vraagstukken of problematiek! Omdat ik het leuk vind dingen 

uit te leggen en te vertellen. Omdat ik voldoening vind om het  kind in zijn reis door de tijd een 

stukje te begeleiden in de hoop wat zinnigs  toe te kunnen voegen. 

Soms hoor ik van een oud leerling verhalen of anekdotes vanuit de tijd dat ze bij mij in klas 

Nummer 7 |  14 maart 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingsvolle blik in de 

ogen van de kinderen 
De verwachtingsvolle blik in de 

ogen van de kinderen als er iets 

leuks staat te gebeuren. Het 

helpen van kinderen en 

samenwerken met ouders om 

alle puzzelstukjes te vinden 

waarmee we de kinderen verder 

kunnen helpen in hun 

ontwikkeling. Het vertrouwen 

dat ouders ons geven om met 

hun kind te mogen werken. Het 

onverwachte, iedere dag weer 

anders.  Goede ideeën die 

spontaan opkomen. Het 

gewiebel en enthousiasme van 

de kinderen om iedere dag weer 

iets nieuws te ontdekken binnen 

de vertrouwdheid van onze 

school. 
Daarom werk ik in het onderwijs 

en ga ik met iedere dag met 

plezier aan de slag.( juf Mieke) 

 

Kinderen zijn geen koffie 

Uit de tijd dat we nog gewone 

filter koffiezetapparaten hadden 

herinnert iedereen zich het merk 

Douwe Egberts Roodmerk. In die 

tijd zo’n beetje de norm. 

Deze koffie zat altijd in dezelfde 

verpakking met eenzelfde 

gewicht en smaakte altijd 

hetzelfde. Zolang de bonen maar 

op dezelfde manier gebrand 

werden en dezelfde  smaak- en 

geurstoffen werden toegevoegd 

was je zeker van de dezelfde 

smaak. Wel even op dezelfde 

manier zetten natuurlijk.  Met 

kinderen gaat dat anders. Die 

mogen worden wie ze zijn. En 

wij mogen ze daarbij helpen. 

Niet dezelfde aanpak van alle 

kinderen, dat helpt ze niet te 

worden wie ze zijn. Bij ieder kind 

hoort een puzzeltje. Soms 

makkelijk en soms moeilijk. 

Maar altijd de moeite van het 

oplossen waard. En als het lukt 

dan…………. Kijk, daarom werk 

liever op een school dan in een 

koffiefabriek. (meester Gerard) 

 

 
 

zaten: “Juf, ( je blijft altijd juf…….ook al zijn de voormalige jongetjes bijna twee meter lang), 

weet je nog dat……..en dan volgt er iets wat je niet altijd verwacht of wellicht vergeten bent 

waaruit blijkt dat het er wel degelijk erg toe deed, mijn inspanningen van toen . Leuk he?  

Zo kan ik vele voorvallen vertellen. Zal dat hier niet gaan doen, maar weet zeker: ze zitten in 

mijn hart en bij tijd en wijlen, als zaken wat moeizaam lopen, haal ik ze naar  boven en glimlach 

er om. Waarom Onderwijs? Daarom dus! (juf Marijke) 

 

Van meester in de rechten naar juf op de basisschool: 

wat een goede keuze! 
Een paar jaar geleden heb ik het roer omgegooid. Rondlopend op de school van mijn vier 

kinderen dacht ik altijd: wat is leerkracht zijn toch mooi werk, dat wil ik ook. Ik heb mijn 

juridische loopbaan achter mij gelaten en ben gestart met de deeltijdopleiding leerkracht in 

het basisonderwijs. Inmiddels ben ik anderhalf jaar juf in groep 6. Er wordt mij soms gevraagd 

of ik mijn juridische werk mis. Ik kan deze vraag met een volmondig nee beantwoorden. Van 

mijn keuze heb ik nog geen moment spijt gehad. Hoe mooi is het een kind te zien dat trots is 

op wat hij/zij heeft gemaakt, een kind dat straalt als hij/zij weer een stapje heeft gezet of een 

kind dat enthousiast vertelt wat hem/haar bezighoudt.  Zien hoe kinderen dingen ontdekken, 

hoe ze van elkaar leren en hoe ze zich ontwikkelen op verschillende gebieden is geweldig. 

Daaraan een bijdrage te mogen leveren, is heel dankbaar en uitdagend werk. Hopelijk zetten 

veel jonge mensen de stap naar het onderwijs of gooien wat oudere mensen net als ik het roer 

om! (juf Lisette van groep 6) 

 

Altijd onderwijs 
Ik wist al heel snel dat ik het onderwijs in wilde gaan. Mijn moeder is ook juf en bij haar op 

school was ik al vaak te vinden om te helpen. Maar ook de verhalen die zij thuis vertelde, 

bevestigde alleen maar dat ik dat ook wilde. Het was voor mij dan ook niet moeilijk om een 

schoolkeuze te maken. En tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van gehad. Ik ga 

nog iedere dag met plezier naar school. Waarom? Omdat het elke dag een feestje is om naar 

het werk te gaan, geen dag is hetzelfde. De vrolijke, blije gezichten van de kinderen als je 

binnenkomt. Die echtheid van kinderen is zo mooi! Hoe fijn is het om de ontwikkeling van 

kinderen te zien en om hier dan iets aan te mogen bijdragen. Kinderen te zien genieten als er 

weer iets leuks op de planning staat. Ik hoop nog jaren te mogen genieten van dit mooie vak! 

(juf Lisette van groep 8) 

 
Enthousiast en bezorgd 
Sinds ik 23 jaar geleden ben begonnen in het onderwijs, heb ik geen moment spijt gehad van 

mijn keuze om juf te worden. Hoewel niet mijn ideaalbeeld van kinds af aan, is het één van de 

beste keuzes die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Want werken in het onderwijs, en dan 

vooral met een hele groep kinderen, is fantastisch mooi. 

  

Elke dag opnieuw heb ik ontzettend veel zin om de kinderen te zien, om ze nieuwe dingen te 

leren, om met ze te praten, om samen een proces van groepsvorming aan te gaan, om er te 

zijn bij verdriet, om de kinderen zelf verantwoordelijk te maken, om ze vertrouwen te geven, 

om vertrouwen te krijgen, om deze mooie mensen een stukje verder te helpen in de 

maatschappij.  

  

Ik zou het iedereen zo gunnen om eens een dag mee te kijken in een klas. Te ervaren hoe 

prachtig het onderwijs is, wat je samen met de kinderen kunt bereiken als je een basis van 

veiligheid, respect en vertrouwen hebt kunnen opbouwen. Hoe ontroerend het is wanneer je 

merkt dat kinderen elkaar door dik en dun steunen, elkaar accepteren in het anders-zijn, 

kwetsbaar durven zijn. 

  

Cito resultaten en cijfers zijn leuk en zeker belangrijk, maar veel waardevoller is het om als 

mens gezien te worden, om de ruimte te krijgen je te ontwikkelen tot een persoon die stevig in 

de wereld staat. Daarvoor is school een oefenplaats. Leer maar om samen te werken, leer 

maar om te vallen en weer op te staan, leer maar om kwetsbaar te zien, leer maar om fouten 

te maken, leer maar om leiding te nemen, leer maar om je grenzen te verleggen, ervaar maar 

dat je het wel kunt als je oefent, ervaar maar dat jij ertoe doet! 

Bezorgd 
Vrijdag ga ik staken omdat ik bezorgd ben dat ik bovenstaande over pakweg 5 jaar niet meer 

kan schrijven… Ik ben bezorgd omdat we met z’n allen niet meer weten waar we goede 

mensen vandaan moeten halen die net zoveel passie hebben voor dit mooie werk. 
Ik ben bezorgd dat er niet op tijd maatregelen genomen worden om dit beroep weer 

interessant te maken. Hoewel een hoger salaris voor mij en vele anderen niet de drijfveer is 

om leerkracht te zijn, is het wel van essentieel belang om nieuwe leerkrachten aan te trekken. 
Vrijdag ga ik staken om mijn stem te laten horen dat er iets moet veranderen: de werkdruk, 

het salaris voor startende leerkrachten, het lerarentekort, het aanzien van het beroep van 

leraar. Kinderen hebben recht op goed onderwijs door goede leraren met passie voor hun 

werk. Vrijdag ga ik staken voor de toekomst van onze kinderen.Alle andere dagen ga ik vooral 

heel erg genieten! (juf Saskia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ik kwam dit gedichtje tegen en 

vond het zo pakkend. Precies dit, 

is waarvoor ik het onderwijs 

ingegaan ben. De puurheid van 

de kinderen, onderwijs voor 

iedereen, proberen dat 

vlammetje te laten 

(ont)branden. Zorgen voor een 

goede fijne basis zodat je 

vertrouwen de toekomst 

tegemoet gaat.  Een mooi 

beroep gegeven door mensen 

met passie! Laten we dat vooral 

zo houden :-) (juf Alice) 

 

Inspiratie  (meester Robin) 

Na 13 jaar kan ik nog elke dag 

met een fijn gevoel terugkijken 

op een mooie dag met de 

kinderen op school. Ze leren 

iedere dag en ze leren zoveel 

van elkaar en de wereld om hen 

heen. De kinderen kijken ook elk 

op een eigen manier naar de 

nieuwe ervaringen. Ze inspireren 

mij met hun vragen: Hoe zit 

dit,?Hoe werkt dat? Waarom is 

dit in het nieuws? 

 Werken in het 

onderwijs is een feest! 

  

Wie ben ik om jou te vertellen wat je moet doen?  Wie ben ik om jou te vertellen wat je moet 

leren? Wie ben ik om jou toekomst te bepalen?  

Dat is niet wat een leerkracht doet! Een leerkracht zorgt ervoor dat een kind een beeld krijgt 

van zijn of haar eigen toekomst. Een beeld krijgt van wat hij of zij leuk vindt. Wij zijn er om 

kinderen te sturen en op weg te helpen. Het leuk vinden om met kinderen te werken is 

belangrijk. Is dat het enige wat je leuk moet vinden om in het onderwijs te werken? Naar mijn 

idee niet! Ik zou willen dat kinderen hun eigen route bepalen om te komen waar zij zelf willen 

komen. Kinderen weten heel goed wat ze willen en hoe fijn is het dat jij als meester of juf ze dit 

aan kan bieden. Ze dingen kan laten zien die ze nog nooit gezien hebben. Ze dingen kan leren 

waar ze hun eigen ogen niet geloven. Ze dingen kan leren die ze daadwerkelijk gaan gebruiken 

als ze verder groeien. Hoe fijn is het om te zien dat de kinderen door jou kunnen terugkijken op 

een schitterende tijd op de basisschool. De school die de grondlegger van de persoon zelf is. 

Daar heb jij een aandeel in gehad! Ze zullen zich jou herinneren als de meester of juf waar ze 

zich veilig bij voelde. Waar ze echt iets hebben geleerd!  

Wie ben ik? Ik ben de meester die ik hierboven omschrijf. Ik ben die meester die met de 

kinderen een reis maakt. Een reis die leidt naar een mooie toekomst en mooie herinneringen. 

Jij ook?? 

 

Dus wie ben ik? Meester Daan  

 

De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klas. 
We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal 

laten schitteren! Ik ben juf en ik ben trots op mijn beroep. Ik mag allemaal verschillende mooie 

wezentjes bagage meegeven voor hun eigen toekomst.  Ik ben juf en ik mag de kinderen 

ontmoeten, in gesprek gaan met elkaar, van en met elkaar leren. Ik leer van en met de 

kinderen. Prachtig om ogen te zien twinkelen, prachtig om kinderen te zien groeien en bloeien, 

prachtig om kinderen te mogen helpen. Juf zijn= Prachtig                                    Juf Tanneke 

 

“Ik weet wat ik worden wil. Ik word juffrouw!”   
Ik was 6 jaar oud en ik had mijn eerste dag op de lagere school in de 1e klas erop zitten. Ik 

kwam enthousiast thuis en het eerste wat ik tegen mijn moeder zei: “Ik weet wat ik worden 

wil. Ik word juffrouw!”  Blijkbaar had de juffrouw  van de 1e klas grote indruk op mij gemaakt. 

Mijn hele lagere- en middelbare schooltijd ben ik hierbij gebleven.Na de HAVO ben ik naar de 

Pedagogische Academie in Utrecht gegaan. Wat een leuke en vooral gevarieerde opleiding 

vond ik dat. Nadat ik mijn diploma had gehaald, heb ik een jaar invalwerk gedaan op vele 

verschillende scholen in vele verschillende plaatsen. Er waren, in tegenstelling tot nu, 

nauwelijks banen beschikbaar in het onderwijs. Na het jaar invalwerk en geen zicht op een 

baan in het onderwijs, kwam ik bij de afdeling onderwijs  en welzijn van een gemeente terecht. 

Dit werk heb ik ruim 20 jaar gedaan bij diverse gemeenten. Ik heb door dat werk altijd een 

lijntje met het onderwijs gehouden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan….door een 

partner in het onderwijs en  kinderen die naar de basisschool gingen, ging ik steeds vaker 

nadenken of ik de overstap toch niet zo maken. En zo gebeurde het dat ik toch in het onderwijs 

terecht ben gekomen. En hoe leuk is het! Geen dag is hetzelfde. De kinderen maken elke dag 

weer bijzonder. Ik ben blij dat ik de overstap uiteindelijk toch gemaakt heb en kan jongeren 

alleen maar aanraden dit gevarieerde vak te kiezen. (juf Els) 
 
Waardevol, uitdagend en afwisselend; het onderwijs! 
Dat u dit stukje überhaupt kunt lezen is dankzij HET ONDERWIJS!!! Naar mijn mening één van 

de belangrijkste beroepstakken die er bestaan. De basis voor alles wat je later gaat worden en 

gaat doen.  Iedereen heeft een mening over het onderwijs, omdat iedereen er mee te maken 

heeft of heeft gehad. Regelmatig krijg ik van ouders te horen: ‘Ik zal het nog geen dag 

uithouden voor een groep, knap wat jullie doen!’.  Werken in het onderwijs is een roeping en 

fantastisch werk! Ik doe dit, omdat ik graag met kinderen werk, het beste voor ze wil en ze een 

stukje verder wil helpen in hun ontwikkeling. Naar mijn mening is er niks zo fijn om te werken 

met mensen en vooral als ze nog jong zijn. Het onderwijs is enorm veelzijdig en mede daarom 

ook uitdagend. Je bent een manager, een coach, een verbinder, een opvoeder, een creator, 

delegator, een helpende hand, taaldeskundige, rekendeskundige, spellingdeskundige enz enz…  
Wij hebben als maatschappij een gezamenlijk belang; de kinderen van nu moeten zich zo goed 

mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij als volwassenen hebben elkaar nodig om voor onze 

kinderen een plek te creëren waar dit kan. Deze plek heet ‘school’. Een goede school heeft 

naar mijn mening o.a. nodig; een lokaal met daarin de optimale (digitale) voorzieningen; 

maximaal rond de 22 leerlingen, en een enthousiaste goed opgeleide leerkracht.  
Dit alles kost geld en dat is er te weinig. U vindt de toekomst van uw en andere kinderen toch 

ook belangrijk? Goed onderwijs kost geld.  Juf Elvira 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

Boffen 
Wat ben ik een bofkont!  

Elke dag kinderen die blij zijn dat 

je er weer bent.  

Kinderen die glunderen van 

geluk als ze na veel oefenen iets 

nieuws hebben geleerd. 

   

Kinderen die elkaar een handje 

verder helpen en zo beide 

groeien.       

 

Dat ik samen met collega’s en 

ouders feesten en activiteiten 

tot een groot succes mag 

brengen en kinderen op die 

manier een fijne schooltijd mag 

laten beleven. 

 

Ik houd van mijn vak en bof dat 

ik dit elke dag mag doen. 

Wij willen dit als team van de 

Groen graag uitstralen. Omdat 

er in de media boven het staken 

van het onderwijs een donkere 

negatieve wolk lijkt te hangen...  

 

Tuurlijk voelen wij ook dat 

bijvoorbeeld ziek melden lastig 

is, door het tekort aan invallers. 

En hopen wij dat de Pabo’s vol 

gaan stromen met nieuwe 

studenten.  

Maar wij willen hen motiveren 

met positiviteit over ons vak, 

want ons vak is top!      Juf Eline 

 

Gelukkig hebben we nog steeds 

jonge mensen die ook met 

passie aan de slag willen in het 

onderwijs. Helaas zijn dit er veel 

te weinig, de tekorten lopen op 

en we hebben steeds minder 

leerkrachten beschikbaar om de 

kinderen mooi onderwijs te 

bieden. Dit is een grote zorg. 

Daarom hebben wij komende 

vrijdag de school gesloten. Niet 

om het sluiten op zich, maar om 

te voorkomen dat we in de 

toekomst minder dan vijf dagen 

per week goed onderwijs 
beschikbaar hebben voor de 

kinderen in Nederland. 

 

 

Juf Elvira 
 
 
 
 
 

 
Wat wil je later worden??….. 
…….als tiener had ik nogal eens wisselende ideeën daarover; piloot bij de luchtmacht (met zo’n 

Starfighter vliegen leek me echt te gek), ‘iets’ in de techniek (ik was altijd in techniek 

geïnteresseerd en wilde dan de HTS gaan doen) of naar de politie (in het voetspoor van mijn 

vader). Het onderwijs in, nee, zeker niet omdat oudere zussen van mij (die al werkzaam waren 

in het onderwijs) zeiden dat ik een goede leerkracht zou zijn. Daar ga je toch niet naar 

luisteren. Het kwam er echter toch van...Na mijn diensttijd ben ik naar de Pedagogische 

Academie gegaan en m.n. het werken met kinderen was iets waar ik erg enthousiast van werd 

en nog steeds ben. Ik heb sinds 1981 veel kinderen als 4 jarige de school zien binnenkomen; de 

een wat voorzichtig de ander frank en vrij. Maar allemaal kleine mensjes die opweg zijn naar 

volwassenheid en waar wij als leerkracht een bijdrage aan mogen leveren. En dat is heel mooi. 

De wijze waarop die bijdrage geleverd wordt is sterk aan het veranderen; er is steeds meer 

interactie met de kinderen. We willen hun van nature aanwezige nieuwsgierigheid behouden, 

laten zien welke mooie dingen er allemaal te ontdekken zijn. Daarnaast leren we elke dag meer 

van de hobbels die kinderen kunnen ervaren bij het leren en proberen daar een antwoord op 

te geven.  

Geen minuut spijt gehad van mijn keuze in een grijs verleden! Vliegen is het niet geworden, 

techniek - dat is volop aanwezig in school en dat zal alleen maar toenemen. En wat de politie 

betreft; zij willen een veilige samenleving bevorderen. En dat willen we op school ook heel 

graag! Elke dag fluitend naar je werk gaan klinkt wat bijzonder maar zin heb ik altijd om aan de 

slag te gaan voor al die kinderen die naar onze school komen. Een prachtig beroep dat meer 

waardering moet krijgen, waar tieners naar verlangen om  

in te gaan werken als zij voor de keuze staan. “Wat wil jij later worden” …….. meester / juf 

natuurlijk!  Meester Eric  

 

Hoe tof is het om juf te zijn?! 
Eigenlijk is het er met de paplepel ingegoten. Als allebei je ouders in het onderwijs zitten, dan 

maak je er al veel van mee. Ook als klein meisje al. Toen was het al stoer om naar de school 

van je ouders te gaan en je feestje te mogen vieren in ‘hun’ gymzaal. Ook waren er altijd 

interessante verhalen tijdens het avondeten. Dat ze iedere dag met zoveel plezier over hun 

klas konden vertellen, maakte mij ook enthousiast. Maar zou dat in het echt ook zo zijn?  
Ik besloot het zelf te gaan proberen en ik ben nog steeds heel blij dat ik die keus gemaakt heb. 

Tuurlijk zijn er wel eens dagen dat je minder positief naar huis gaat. Maar ik ga iedere dag met 

plezier naar mijn werk en ben blij dat ik iets kan betekenen voor die guppies in m’n groep. 

Want stiekem zijn kleuters natuurlijk briljant! Zo puur en met zo’n open blik naar de wereld. 

Iedere dag weer zin om nieuwe dingen te leren. En soms maken ze de wereld ook zoveel 

makkelijker. Want als je met ze in gesprek gaat over ‘waarom we gaan staken’, dan snappen ze 

dat heel goed en hebben ze heel handige oplossingen. Misschien moet de minister eens met 

deze groep kinderen in gesprek. ;) 
Ik legde het aan mijn groep kleuters voor: 
“Hoe zorg je ervoor dat er over een paar jaar nog steeds genoeg meesters en juffen zijn?” “Hoe 

laat je de jongens en meiden van de middelbare school weten dat ze voor de Pabo moeten 

kiezen?” 
Dit zijn hun plannen:   

• “Bouw voortaan gewoon basisscholen naast de middelbare school. Dan zien die 

grote kinderen hoe leuk wij zijn en dan willen ze graag onze meester of juf worden.”  

• “Dan kunnen we ook met die grote kinderen praten en ze vertellen dat het bij ons 

op school heel leuk is en dat ze echt naar de ‘juffenschool’ moeten gaan.”  

• “Ik kan ze dan ook vertellen hoe leuk het is om meester te zijn, want dan mag je 

altijd zelf de hulpjes kiezen en ook altijd bepalen wat we gaan doen. Ik zou dat wel 

willen!” 

• “Zeg tegen de baas van het land dat de meesters en juffen gewoon rijk moeten 

worden. Als de grote kinderen rijk kunnen worden, dan worden ze vast juf of 

meester.”  

• “Oh... en als er geen juf of meester is wanneer onze juf ziek is, dan is er vast een 

papa of mama die niet werkt en die een dagje in onze klas wil zijn.”   

Zo, hoppa...wat mij betreft heel mooie uitgangspunten om het onderwijs weer positief op de 

kaart te zetten!  
De school is vrijdag dicht. Om Nederland te laten weten dat er iets gedaan moet worden aan 

de tekorten die er zijn. Wij denken dat je dit het best voor elkaar kunt krijgen door te laten 

horen hoe tof het is om juf (of meester) te zijn. En hopelijk bereiken we ook de jongeren die de 

stap willen maken, om mee te genieten van al het leuks dat het onderwijs te bieden heeft! We 

gaan ervoor, omdat we goed onderwijs willen voor onze kinderen! Nu, maar zeker ook in de 

toekomst!  
Juf Annesofie  
 

 

 


