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Een hartekreet in een rekenwerkboekje: Ik ben 

die eindeloze sommen zat!

Een gevat antwoord op de vraag: Waarom gebruikten 

de Vikingen  riemen? Om te zorgen dat hun  broeken 

niet afzakten.

Of een kaartje voor de juf die met zwangerschaps

verlof gaat. ‘Sterkte met de bevalling. Ik heb gehoord 

dat het voelt alsof je een bowlingbal uitpoept.’

Dag in dag uit voorzien juffen, meesters en ouders uit heel Nederland 

mij van een verse portie kinderlogica. Met hun mobiele  telefoon maken 

ze een foto van een grappig foutje, of ontroerend briefje. De plaatjes 

belanden in een van mijn ‘postvakken’ en de leukste pik ik er uit. Die 

plaats ik op mijn Facebook- en Instagram pagina’s.

Ik begon er een paar jaar geleden mee, nadat ik de brui gaf aan 

mijn kortstondige carrière in het onderwijs. Over mijn belevenissen 

als ‘Meester Mark’ had ik een boek geschreven, dat ik via internet 

een beetje onder de aandacht probeerde te brengen.

Een fragment uit een hoofdstuk, of een foto van een van mijn katten 

die de wacht hield bij de printer waaruit het manuscript rolde; daar 

kreeg ik best wel wat respons op. Maar toen ik, ter afwisseling, eens 

Ik reken het goed
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een spitsvondige opmerking van een leerling deelde, leverde dat plots 

een stortvloed aan likes op. Van het een kwam het ander. Intussen 

heb ik duizenden plaatjes verzameld. 

De mooiste ‘gouwe ouwe’ én een heleboel nieuwe afbeeldingen 

staan in dit boek. Sommige  spreken voor zich, andere zijn voorzien 

van een korte toelichting, of een bloemlezing van de reacties die ze 

losmaakten.

Creatieve vondsten worden vaak beloond met een grote krul, heb ik 

gemerkt, óók als het antwoord eigenlijk fout is. Een ‘lamp voor buiten’? 

Dat is de zon. En een kip die rond kan lopen is een … geluksvogel! 

‘Ik reken het goed,’ schrijven mensen bij zulke ingevingen. Een 

kind dat zich vergist, krijgt zelden het verwijt dat het niet goed heeft 

opgelet. Dat moet haast wel aan de leerkracht liggen. Die heeft de 

op  dracht vast verkeerd uit gelegd.

Zou het? Oordeel vooral zelf. Maar doe dat, zou ik zeggen, niet te snel 

en niet te streng. Of een juf iets warrig heeft verteld, of een leerling de 

hele les zat te slapen; dat weten zij alleen zelf. Wij waren er tenslotte 

niet bij.

‘Dank je wel dat je regelmatig een glimlach op mijn gezicht tovert,’ 

schreef een van mijn ‘volgers’. Als dat ook gebeurt tijdens het door-

bladeren van dit boek, ben ik dik tevreden.
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Deze leerling weet hoe je een 
goed rapport krijgt. Juf Ellis 
werd namelijk 57 jaar.
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Saus?  
Luuk uit groep 3 heeft 
liever iets  sterkers.

Ezels, 
kamelen, 

ossen;  
rotbeesten 

zijn het!
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We gaan naar de …
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En nu maar hopen dat 
deze jongen van 7 dit 

rotsvaste vertrouwen 
in zijn medemens 

vasthoudt.

De verkiezingen voor de 
leerlingencommissie komen 

eraan. Dat be  tekent: 
 campagne voeren met pos
ters en flyers. Juf Bianca 

Veldhuizen, nog single, weet 
wel op wie zij gaat stemmen. 

Op Facebook reageren 
 andere leerkrachten gretig: 
‘Ga ik ook even aan mijn leer
lingen laten zien.’ Een enke
ling is minder enthousiast: 

‘Het lijkt wel of die kinderen 
steeds bijde hanter worden.'

Het woord ‘sociale’, dat juf Esmee 
Rozema haar leerlingen net had geleerd, 

was niet bij iedereen blijven hangen.



Sorry, ik ken 
haar ook niet.

Duco (11) uit groep 6 hoefde niet lang na 
te denken over deze vraag: ‘Als we zes 
weken vrij hebben.’ Ik ken best een 
paar juffen en meesters die het 
roerend met hem eens zijn.

Voor wie het grapje niet 
direct snapt: Jack 
Sparrow is de hoofd
persoon uit de populaire 
Pirates of the Caribbean
film, met in de hoofdrol 
Johnny Depp. Maar deze 
piraat heeft nu even geen 
tijd voor zijn schip en 
de zee: hij moet een Cito
toets maken.
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In groep 6 van de Angelaschool 
in Boxtel weten de leerlingen 
al precies wat er bij komt 
kijken.
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‘Mijn zoon zei toen zijn zusje werd geboren: 
Ik had liever een geitje mam!’ Aldus een 

moeder na het lezen van dit bericht.

 ‘Wat vreselijk dat een kind uit groep 4 dit kiest!’ Ouders 
die dit plaatje zien, reageren soms geschokt. Maar er 

zijn er ook die relativeren. ‘Ach, mijn zoontje mocht bij 
de peuterspeelzaal vertellen welk liedje hij wilde 

zingen. “Sexy and I know it”, antwoordde hij gedecideerd.’ 
Het nummer werd via YouTube afgespeeld en iedereen 

swingde de pan uit. ‘De juffen kwamen niet meer bij!’
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Synoniemen 
bedenken in 
groep 4.

63 Jaar, is de juf van de leerling die dit 
antwoordde. In de beleving van veel 

kinderen ben je dan héél erg oud.
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Af en toe zitten leerlingen er even  
doorheen. Een juf die dit briefje las, schreef:  

 ‘Ik had ooit een jongetje in de klas die me 
smekend aan keek en vol van pijn zei: “Juffrouw, 

mijn hersens kunnen niet meer denken.”’

Geniaal, of iets te brutaal? Docente Nederlands Miranda 
Hijink: ‘Ik moest keihard lachen en heb de foto gelijk naar 
mijn vrienden en collega’s gestuurd. Maar ik kon het 
antwoord uiteraard niet goedkeuren. Helaas.’
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