
6  Juf & Meester

EEN DAG MET... 
       MEESTERJaap

Geen afwisselender baan dan leerkracht in 

het basisonderwijs! En het is altijd leuk om 

te zien wat een collega-leerkracht doet. 

Covermeester Jaap van Lambalgen 

maakte foto’s van gewone en bijzondere 

momenten tijdens een schooldag in groep 7 

op De Pijlstaart in Utrecht.

VROEGE VOGEL
Om half 7 gaat de wekker en spring 
ik onder de douche.

06:30 uur 08:15 uur 08:30 uur07:45 uur

BIJPRATEN
Om kwart over 8 verzamelt ieder-
een in de teamkamer en drinken 
we samen koffi e. Soms is er een 
mededeling, maar meestal gaat het 
over de avond ervoor...!

LEESKWARTIER
We beginnen de dag in de klas 
met een leeskwartier. Dat doen de 
kinderen regelmatig in de chill-
modus (op de kast, onder de tafel, 
aan de instructietafel) en anders 
lekker aan hun eigen tafel.

VLAKBIJ
Om kwart voor 8 stap ik op de fi ets. 
Het is lekker om fi etsend naar het 
werk te kunnen. Het is tenslotte 
maar vijf minuutjes fi etsen!

       MEESTER
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portret

GENOEG TE DOEN
Vandaag geef ik naast rekenen, taal 
en spelling ook natuur, Engels en 
crea.

Juf & Meester  7

SHAWN MENDES
Na de eerste pauze geven twee 
leerlingen een Engelse les. Zij 
lopen met Engels voor op de rest 
van de klas en hebben tijdens 
mijn Engelse lessen zelf een les 
ontworpen. Compleet met werk-
blad, een presentatie op het 
digibord en natuurlijk muziek van 
Shawn Mendes…

SHUFFLEDANS
Onze school organiseert elk jaar De 
Pijlstaartshow, waarbij elke klas een 
optreden verzorgt. Mijn klas wil een 
shuffl edans doen... Die oefenen we 
even aan het eind van deze school-
dag. Er kan natuurlijk maar één klas 
winnen!

12:15 uur10:45 uur 13:30 uur 14:15 uur 15:00 uur

LUNCH
De leerlingen lunchen met elkaar. 
Ik wacht altijd even met lunchen 
en eet beneden in de teamkamer. 
Even met collega’s onder elkaar.

OCTOPUS OF ALIEN?
In de middag laat ik als crea-
opdracht eerst een informatief 
fi lmpje over octopussen zien. Deze 
dieren zijn erg intelligent en komen 
het meest in de buurt van aliens! 
De opdracht ‘teken een octopus’ 
wordt opeens toch erg leuk.

TERRASJE P AKKEN
Na werktijd drinken we even in het 
café naast onze school (ja, echt 
waar) een écht lekkere koffi e. Dat 
kan in de binnenstad van Utrecht. 
De zon schijnt ook nog! Nakijken 
en voorbereiden komt later wel…

08:45 uur
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