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EEN DAG MET... 
       JUFLiesbeth

 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. Coverjuf Liesbeth Mol maakte 

foto’s van gewone en bijzondere momen-

ten tijdens een schooldag in groep 8 op 

De Meent in Waalre.

KRANT
Mijn dag begint altijd met de krant. 
Dat ik daarvoor zeker een kwartier 
eerder op moet staan, neem ik 
(weliswaar met moeite) voor lief. 
Daarna fi ets ik (elektrisch) 11 kilo- 
meter naar school en kan dan nog 
een half uur wat aanrommelen in 
de klas voordat de kinderen om 
8.20 uur binnenkomen. 

06:00 uur 08:30 uur 09:45 uur08:20 uur

LEESKWARTIER
Vier keer in de week beginnen we 
in de hele school met een kwartier-
tje lezen. Meestal in een eigen lees-
boek, soms lezen we iets klassikaal. 
Ook wordt dit kwartier gebruikt om 
kinderen die moeite hebben met 
lezen in duo’s te laten lezen. Om 
en om voorlezen, leeskilometers 
maken!

DOELEN STELLEN
Met rekenen werken we sinds een 
jaar bij elk blok vanuit een instap-
toets. De kinderen maken die toets, 
kijken hem samen na en vullen 
daarna hun eigen doelenblad in. Zo 
zijn ze zich heel goed bewust van 
waar ze nog extra instructie nodig 
hebben en welke onderdelen al 
goed gaan. Eigenaarschap!

VILLA MOBILA
Sinds dit jaar maken we gebruik van 
een mobieltjeshotel, villa mobila. 
De kinderen zetten bij binnenkomst 
hun mobiel in het hotel. In de 
pauze gaat het hotel achter slot en 
grendel in de kast. Tijdens de les 
kunnen ze hun mobieltje pakken 
om te gebruiken, bijvoorbeeld voor 
een Kahoot of om iets op te zoeken 
of uit te rekenen. 

       JUF
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CREATIEF SCHRIJVEN
Bij creatief schrijven leren de kin-
deren verschillende tekstsoorten te 
schrijven. In deze les maken ze een 
beschrijving van een tangramfi guur. 
En dan is het natuurlijk helemaal 
leuk om ook echt met tangram 
aan het werk te gaan. Voor de een 
trouwens veel lastiger dan voor de 
ander.

11:30 uur 14:30 uur10:30 uur 15:30 uur 17:15 uur

ER IS ER EEN JARIG...
Ook in groep 8 vinden kinderen 
het nog leuk om met iets speciaals 
te komen. Tim trakteert op deze 
‘eikels’, gemaakt van een chocolade- 
zoen en een stroopwafeltje. We 
zingen naast Lang zal hij leven ook 
vaak If you’re happy and you know 
it. Lekker meezingen en bewegen! 

PROEFJE
Als het even kan, doen we op 
vrijdagmiddag een proefje. Soms 
iets eenvoudigs, zoals deze met 
Skittles, soms wat ingewikkelder 
zoals het maken van een Carte-
siaanse duiker. De kinderen zijn 
altijd superenthousiast en leren 
stiekem veel over natuurkundige 
of chemische processen.

NAAR HUIS
Als al het werk gedaan is, weer 
lekker op de fi ets naar huis. In deze 
tijd van het jaar is dat meestal in 
het donker trouwens, maar heel 
 soms lukt het om bij daglicht terug 
naar huis te fi etsen. En als het er 
dan zo uitziet is dat geen straf!

CHROMEBOOKS
ICT speelt een belangrijke rol in 
mijn lessen. Ik ben heel blij met 
onze Chromebooks die we ge-
bruiken voor allerlei toepassingen. 
Hier zijn de kinderen bezig met een 
quiz van Socrative. Een fi jne tool 
om kinderen toetsen of quizzen te 
laten maken in hun eigen tempo. 
Als leerkracht krijg je een compleet 
overzicht van wat ze gedaan 
hebben. 

BORREL
En als dan de kinderen naar huis 
zijn, is het op vrijdag vaak tijd voor 
een borrel. Heel gezellig om met 
de collega’s na te kletsen en te la-
chen om echte vrijdagmiddagpraat. 
Hoe druk ik het ook heb, hier maak 
ik altijd tijd voor!

10:00 uur

NAAR HUIS
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