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EEN DAG MET... 
       JUFSharita

Geen afwisselender baan dan leerkracht 

in het basisonderwijs. En het is altijd leuk 

om te zien wat een collega-leerkracht zoal 

doet op een dag. Coverjuf en ICT’er 

Sharita Zuurman maakte foto’s van gewone 

en bijzondere momenten tijdens een 

schooldag in groep 3a en groep 5a op 

OBS Het Slingertouw in Heerenveen. 

RUSTIG OPSTARTEN
We drinken met het hele team en 
de stagiaires koffi e en thee. We 
kletsen wat bij over het weekend en 
bespreken de dag van vandaag.

08:00 uur 09:15 uur 09:30 uur08:30 uur

AAN HET WERK
Na de instructie gaan de kinderen 
(eventueel met hun maatje) aan het 
werk.

IPAD
Als de kinderen klaar zijn met de 
opdrachten in hun werkboek, gaan 
ze verder met het oefenprogramma 
op de iPad.

TAAL
We starten de dag met de instruc-
tie van taal en spelling. Dit doen
we met behulp van de digibord-
software.

       JUF
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portret

PAUZE
De kinderen gaan lekker naar buiten 
en de groepsleerkrachten van de 
middenbouw komen samen in de 
personeelskamer voor een kop 
koffi e of thee.
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KEA KLAS
Na de pauze krijgen de kinderen 
van de Kea Klas extra les. Dit is een 
plusklas waar de kinderen werken 
aan persoonlijke doelen, complexe 
onderwerpen, een vreemde taal, 
sociaal-emotionele vorming, exe-
cutieve functies, creatief denken en 
samenwerken.
De naam? Die hebben de kinderen 
zelf bedacht! Een kea is een grote 
papegaaisoort, die van nature erg 
nieuwsgierig is.

12:30 uur10:30 uur 14:00 uur

WERELDKINDEREN
In het kader van IPC hangt er een wereldkaart in de 
school om kinderen bewust te maken van de leefwereld 
om hun heen. Kinderen leren zich te verplaatsen in de 
belevingswereld van mensen dichtbij en ver weg, en 
krijgen te maken met verschillen tussen mensen en (sub)
culturen.

INTERNATIONAL PRIMARY 
CURRICULUM
Na de middagpauze van 12.15 uur 
gaan we aan de slag met IPC. Dat 
staat voor International Primary 
Curriculum. Het is een eigentijds 
curriculum voor het basisonderwijs 
waarin effectief leren centraal staat.

NAPRATEN
De kinderen gaan naar huis. 
De leerkrachten komen in de 
personeelskamer bijeen voor een 
gezamenlijk moment onder het 
genot van een kop koffi e of thee. 
Op vrijdag hebben we altijd iets 
lekkers bij de koffi e.

10:15 uur
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