Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Op een normale werkdag in een normale situatie, loop ik te pas en te onpas de klassen binnen.
Gewoon om even sfeer te proeven. Dat is natuurlijk niet altijd ﬁjn voor de juf. Want negen van de
tien keer zijn de kinderen na zo’n bezoekje veel drukker dan daarvoor. Maar goed … er moet af en
toe ook ruimte zijn voor zo’n ‘energizer’, vind ik. Echter, door al dat thuiswerken van
tegenwoordig, kan ik niet meer mijn rondje ‘juffen plagen’ doen. Of toch …
Tegenwoordig ontmoeten de juffen en de kinderen elkaar in ‘the cloud’. Via Google Meet heb je
dan 30 smoeltjes in beeld die allemaal tegelijk wat tegen de juf willen zeggen. Een drukte van
jewelste, waardoor lesgeven bijna niet mogelijk is. Maar de juffen zouden de juffen niet zijn, als ze
daar ook snel iets op gevonden hebben. CTRL+D, of terwijl ‘Mic dicht!’ En dan is iedereen weer
braaf stil en kan de juf vertellen wat ze wil vertellen.
In mijn rol als schoolleider met een vleugje verstand van ICT, heb ik echter wat gevonden. Op
raadselachtige wijze ontfutsel ik Google Meet codes, waardoor ik toch nog lekker de boel kan
opschudden in de klas. Zo ben ik vandaag gaan ‘inbreken’ bij groep 1-2b. Juf Kim plaagt mij ook
wanneer ze de kans krijgt, dus daar kon ik wel mee wegkomen, dacht ik.
Wat was het weer heerlijk om al die enthousiaste kinderen te zien, die in spelvorm veel over
dieren leren: waar ze wonen, wat ze eten en hoe ze eruit zien. Het thema gaat dus op afstand
gewoon lekker door. En wat was het heerlijk om af en toe lekker mijn microfoon aan te zetten en
de verkeerde antwoorden te roepen. Maar goed, ik ben er wel achter gekomen dat het niet
uitmaakt dat ik de directeur ben. De juf is onverbiddelijk, mic uit is mic uit, ook voor meester
Wilco. Dus dat heb ik uiteindelijk ook maar braaf gedaan. Ik wil per slot van rekening thuis niet,
naast al het andere werk, ook nog een portie strafwerk moeten maken.
Weet u wat trouwens ook nog heel leuk is van zo’n Google Meet? Je zit ineens bij iedereen thuis.
En toen enkele moeders door hadden dat ik ook in de meeting was, begonnen ze plotseling driftig
de keuken op te ruimen. Te laat natuurlijk! Ik had allang gezien dat ‘t een rommeltje was. Ik snap
nu ook veel beter waarom het bij sommige kinderen in hun laatje zo’n troep is.
Zonder dollen, het was heerlijk om iedereen weer even te zien en ik hoop dat het me lukt om de
komende weken ook bij andere groepen de inlogcode te ‘hacken’. Fijne avond gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok

