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ENGELS
Actief leren en betrokkenheid 
leveren veel plezier en goede 
resultaten op. Na een muzikale les 
Engels zijn we de lesstof aan het 
verdiepen met de balloon game. 
Wat een betrokkenheid en 
plezier… Dit is de reden dat ik 
omgeschoold ben tot leerkracht.

Een dag met... 
      meesterStefan
Geen afwisselendere baan dan leerkracht in het 

basisonderwijs! En het is altijd leuk om te zien 

wat een collega-leerkracht zoal doet op een dag. 

Covermeester Stefan van Unen maakte foto’s 

van gewone en bijzondere momenten tijdens 

een schooldag in groep 8 op de Juliana van 

Stolbergschool in Castricum.

NATUURLIJKE WEKKER
Rond 7 uur komt onze natuurlijke 
wekker, mijn jongste zoon Sil, ons 
wekken. Hij komt dan even gezellig 
tussen ons in liggen en stelt de 
wonderlijkste vragen… Een heerlijk 
begin van de dag!
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SAMENWERKEN
Samenwerken is een belangrijk 
thema op onze school. Voor een 
positief schoolklimaat en omdat we 
het stiekem heel leuk vinden, werkt 
mijn groep 8 deze ochtend samen 
met de groepen 1/2. In de Bobo 
staan leerzame opdrachten voor de 
kinderen in groep 1/2. De oudere 
kinderen begeleiden ze daarbij.

PRAKTISCH REKENEN
De kinderen vinden het geweldig 
als ik abstracte sommen omzet in 
een praktijkvoorbeeld, vandaag 
grote deelsommen. In de inlei-
ding vertel ik de kinderen dat we 
een prijs gewonnen hebben in de 
loterij, iedereen krijgt een deel. 
‘Mogen we het geld echt houden?’ 
was een van de vragen. Zo gaat 
rekenen echt leven!

PAUZE
Afgelopen jaar heeft onze school 
een nieuw en gezond schoolplein 
verdiend met behulp van Jantje 
Beton. Veel zelf ontdekken, toe-
stellen waar je creatief mee kunt 
omgaan en meer groen. Hier zijn 
we heel trots op!

THINK BIG, DREAM GREAT!
Mijn lijfspreuk. Ik wil mezelf en de 
kinderen er elke dag aan herinne-
ren dat er veel meer mogelijk is dan 
we vaak denken. Denk in mogelijk-
heden, werk hard, lever kwaliteit 
in plaats van kwantiteit en durf je 
grootste dromen werkelijkheid te 
laten worden.

LEREN OP DE WERKVLOER
We zijn op excursie bij het 
Promotie Evenement Techniek 
(PET) IJmond en Alkmaar. Leren op 
de werkvloer, door zelf te doen en 
ervaren, vind ik super. Onze 
groepen zijn veel buiten te vinden 
en gaan vaak op educatieve 
excursies. PET biedt ons de kans 
om de wereld van de techniek te 
ontdekken.

INSTRUCTIONAL LEADER
Ik ben heel vereerd dat ik de eerste 
Nederlandse Instructional leader 
Teach like a champion ben. Het 
boek Teach heeft mijn manier van 
lesgeven een geweldige impuls  
gegeven. Daar wil ik andere leer-
krachten ook graag les in geven. 
Binnenkort gaan mijn collega 
Duncan en ik op studiereis naar 
New York, de bakermat van Teach. 
’s Avonds bereid ik me voor op 
deze reis.

OVERLEG MET COLLEGA 
MIRELLE
Mirelle is onze intern begeleider. 
Hier zijn we samen bezig met de 
lay-out van een nieuwe app.
Daarmee wordt het straks mak-
kelijk en minder tijdrovend om de 
resultaten van de dagelijkse lessen 
taal en rekenen te noteren. Het 
geeft een volledig overzicht van de 
vaardigheden en zorgt ervoor dat 
het lesprogramma nog beter afge-
stemd kan worden op het kind zelf.

EEN NIEUWE DAG 
Aan het eind van de dag werk 
ik het programma van morgen 
praktisch uit. Hoe zorg ik ervoor dat 
de kinderen weer aan mijn lippen 
hangen en enthousiast zijn om aan 
de slag te gaan? Ik werk veel met 
de technieken van Teach Like a 
Champion.
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