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Het moet niet (G)Dekker worden’, luidt 
de tekst op een van de spandoeken op 
het Malieveld afgelopen dinsdagmid-
dag. Zo’n drieduizend leerkrachten, 

ouders en sympathisanten laten van zich horen 
op een, ondanks de voorspelde regen en de 
poncho’s die CNV Onderwijs voor bezoekers had 
ingeslagen, zonnig en ook sto�  g Malieveld. Er is 
muziek, er wordt gedanst en bezoekers hebben 
hun best gedaan op spandoeken en hun mani-
festatie-out� t. De shirts van CNV Onderwijs met 
=nooitgrappig-teksten vliegen weg uit de stand en 
het veld kleurt al snel paars met de wapperhand-
jes bij wijze van meer handen in de klas. 

BN-ers en vertegenwoordigers van de deelne-
mende organisaties in het POfront spreken in een 

#Uurtjelater was een populaire hashtag op actiedag 27 juni. Negentig 
procent van de basisscholen opende dan ook een uurtje later de 
deuren. In die tijd werd er yoga gedaan, herrie gemaakt, les gegeven 
door een digi-juf en ontbeten met het team. En daarna op naar het 
Malieveld, want ‘Het moet niet (G)Dekker worden!’

video hun steun uit voor de leraren en roepen op 
tot actie. Dan wordt onthuld dat 351.860 mensen 
(bij het ter perse gaan op woensdag 365.561 men-
sen) de petitie hebben ondertekend. Politici met 
volgens presentator Barbara Barend ‘een hoog 
blauwe-pakkengehalte’ betreden het podium. 
Asscher wordt natuurlijk gevraagd naar zijn uit-
latingen eerder die dag over het weigeren van het 
ondertekenen van de begroting zonder investerin-
gen in het onderwijs. En tegelijkertijd aan de tand 
gevoeld door Barend waarom er dan de afgelopen 
vier jaar niets is gebeurd. SP-leider Roemer roept 
meteen mee te gaan staken als het tot nieuwe 
acties komt. Daarna gaat de stroom weer richting 
station. Andere leraren blijven nog wat hangen 
en genieten van de muziek, op het veld dat dan 
inmiddels iets weg heeft van een festivalterrein. 

Een leraar die niet kan rekenen op zijn verdiende 
loon = nooit grappig

Actie! Actie!   
  Actie!
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Digi-juffen
Op de Watergraafsmeerse Scholenvereniging in 
Amsterdam ‘stonden’ er twee digi-juffen voor klas. 
Mijke Belger van groep 5 legt uit: ‘We wilden niet de 
deur dichtgooien, dat uurtje. Dat zou naar ons idee niet 
het draagvlak onder ouders vergroten en misschien 
volgen er nog wel meer acties.’ Lachend: ‘We wilden 
natuurlijk wel dat zo veel mogelijk ouders de petitie 
zouden tekenen. Daarom dus wel de deuren open, 
maar geen leerkrachten, want tja, die zijn er straks 
ook niet meer als het lerarentekort in alle hevigheid 
losbarst. Dus hebben we vooraf een uur film opgeno-

men met mij en een andere juf, waarin we lesgeven aan 
groep 3 tot en met 8. Het was heel grappig, want dan 
zeiden we bijvoorbeeld: “Oke, we kunnen nu natuurlijk 
geen hand geven zoals elke ochtend. Geef elkaar maar 
een hand dan.” En: “Nakijken kunnen we ook niet doen 
op deze manier, dus vraag dat vanavond maar aan je 
moeder.”’ De ene groep volgde braaf de aanwijzingen 
van de digi-juffen, de andere groep greep de vrijheid 
aan om lekker te gaan Netflixen op de laptops. ‘Hier en 
daar wat chaos dus, maar dat wordt het straks ook als 
we geen leraren meer hebben.’

Ontbijtje
Voor een keertje zijn de rollen omgedraaid, niet de 
kinderen maar de juffen en meesters kletsen door 
elkaar heen. Ze zijn dinsdagochtend dan ook met 
honderden bij elkaar voor een ontbijt in een Hou-
tens restaurant in het kader van #uurtjelater. Leer-
kracht Josien Favejee doet om twee redenen mee 
aan de prikactie. ‘Voor mezelf, vanwege de te hoge 
werkdruk, en voor mijn eigen kind. Dat die straks 
ook nog goed onderwijs krijgt.’ Cocke Swierstra 
stroomde tien jaar terug in vanuit het welzijnswerk. 
‘Toen was het ook al best zwaar, maar dat is alleen 
maar meer geworden met al die nieuwe methodes 

die elkaar snel opvolgen.’ 
Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, ontbijt 
en praat mee met de leerkrachten in Houten. ‘Ik 
weet hoe lastig jullie het vinden om de kinderen 
even een uurtje geen voorrang te geven, maar deze 
actie is hard nodig, juist voor meer handen in de 
klas, minder werkdruk en meer salaris.’ Juf Caroline 
Hoogland beaamt dat later volmondig: ‘Ja, het is 
zeker hard nodig. Als collega’s uitvallen worden de 
kinderen verdeeld over de andere kassen. Zo heb-
ben ouders niet door dat er problemen zijn, terwijl 
onze klassen nog voller worden.’
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Herrie-optocht
Leraren en kinderen van De Regenboog in Korten-
hoef kletteren tijdens de prikactie met lepels op 
pannen en blazen op oorverdovende fluitjes. Zij 
organiseren een herrie-optocht met de hele school. 
‘Een echte schreeuw om aandacht’, aldus intern 
begeleider Margriet Kuijer. De hele buurt is in elk 
geval meteen goed wakker zo ‘s ochtends. Buren 
zwaaien vanuit de tuin en steken hun duim op 
vanachter het keukenraam: ‘Top! Jullie verdienen 
meer!’ Juf Joyce Hagen hoopt dat een hoger salaris 

en minder werkdruk vooral meer leraren aantrekt. 
‘We hebben nu al een groot tekort, en het probleem 
wordt alleen maar groter.’ Ondertussen trekt een 
gemeentewerker langs de route verbaasd zijn pet 
van zijn hoofd en roept grappend door de herrie: 
‘Hey jongens! Ik was al om zes aan het werk van-
daag. Mijn arme hoofd, niet zoveel lawaai maken 
joh!’ Waarop een juf antwoordt door de megafoon: 
‘Ik was ook al om zes uur aan het werk: lessen aan 
het voorbereiden!’

Hoofd leegmaken
‘Het was heerlijk! Even helemaal ontspannen en uit 
je hoofd!’ zegt Suzanne Roemeling, leerkracht van 
groep 8 van Don Boscoschool in Steenwijkerwold. 
Het team deed daar het eerste uur aan yoga. ‘We 
willen vooral minder werkdruk, dus even ontspannen, 
tot rust komen, je hoofd leegmaken. 
… Yoga dus! We hebben de stress van elkaar afge-
stoft, allerlei ontspanningsoefeningen gedaan, een 
visuele oefening gedaan en alles wat werkdruk ver-
oorzaakt opgeschreven en in een zak weggegooid.’ 
Ze lacht: ‘Dat was wel bevrijdend hoor, even alles 

opschrijven wat je dwars zit, ook woorden gebruiken 
die normaal niet kunnen. En dan hup, weg ermee! 
Daarna hebben we tegen elkaar gezegd: zo, genoeg 
geklaagd, laat het los en we gaan er weer voor. En 
passant hebben we ook inspiratie opgedaan voor 
ontspanningsoefeningen voor de kinderen, want een 
gestreste leerkracht geeft ook stress bij leerlingen.’ 
De school kreeg leuke en begripvolle reacties van 
ouders. Velen stonden door de ramen van de gym-
zaal te gluren naar de gestrekt liggende leerkrachten. 
‘Ze vonden het alleen maar leuk en goed!’


