
In groep 5 werd mijn toekomst duidelijk. 
Meester Anthony was mijn “Mees” en door 
hem sta ik nu voor de klas. Hij gaf mij en 
mijn klasgenoten niet alleen het gevoel dat 
ik er mocht zijn, maar hij zág al zijn leerlingen 
ook echt. Hij inspireerde mij om net zo’n 
leerkracht te worden. Ik wil de kinderen in 
mijn klas ook echt zien. Ik wil een juf zijn 
waarbij een kind zich veilig, fijn en gewaar-
deerd voelt en mag zijn wie hij of zij is.  
Het avontuur begint zodra ze 4 jaar zijn  
en binnenkomen. Wie ben je? Wat zijn je 
talenten en waarbij heb je hulp nodig?  

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag 
aan een collega binnen of buiten onze organisatie. 
Deze keer het antwoord van Manon Tromp, leerkracht 
van groep 1/2 

De kinderen leer ik goed kennen doordat  
ik ze meestal 2 tot 2,5 jaar in mijn klas heb. 
Dat is het mooie aan de kleuterklas!  
De groei die ze doormaken van de eerste 
schooldag tot aan groep 3, daar blijf ik 
verrast, verbaasd en geraakt door worden. 

De klas voelt als mijn team waar ik de coach 
van ben. Meejuichend wanneer er iets te 
vieren valt. Als aanvoerder van de groep geef 
ik de kinderen feedback, laat ze op zichzelf 
reflecteren en houd ik het doel voor ogen. 
Daarom past daltononderwijs mij zo goed.

Waarom herinner ik mij juist meester 
Anthony? Misschien wel door zijn openheid. 
Wij leerden hem ook kennen. Door een 
kijkje in zijn leven werd de meester opeens 
“Mees”. Ik laat de kinderen ook zien wie  
ik ben als persoon. Tijdens het thema  
Restaurant op bezoek maakten ze kennis 
met mijn vriend die werkt als sous-chef in 
een restaurant. Andersom wil ik ook weten 
wat er in hun leventjes speelt zodat ik 
ernaar kan vragen. Ik krijg dit vervolgens 
weer terug van de kinderen wanneer ze  

‘Kippenvel  
krijgen van geluk’

Manon Tromp 
is leraar in groep 1/2 op OBS  
De Driekleur in ’s-Gravenzande, een 
daltonschool waar de kernwaarden 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerken, effectiviteit en reflectie 
de basis vormen voor het onderwijs. 
Manon (25 jaar) staat fulltime voor  
de klas en combineert dit met de 
opleiding daltoncoördinator. 

mij na het weekendgesprek oprecht en  
vol belangstelling vragen: ‘En juf, wat heb  
jij gedaan?’

Als wij met elkaar de Pasapas dansen, door 
samen 4 keer de dansinstructies te bekijken, 
kan ik kippenvel krijgen van geluk! Ik weet 
zeker dat zulke herinneringen ertoe doen, 
want nog steeds krijg ik een lach op mijn 
gezicht bij het horen van het deuntje van  
de dans die we van meester Anthony 
aangeleerd kregen.

Zijn lessen inspireerden. Hadden we het 
over Gaudí, dan maakten we mozaïek 
kunstwerkjes die vervolgens op een zelf 
georganiseerde veiling op school verkocht 
werden. Het leren écht en betekenisvol 
maken, heb ik bij hem als kind mogen 
ervaren en dat pas ik zelf ook zoveel 
mogelijk toe. Aan het eind van iedere  
dag vraag ik aan de kinderen: ‘Hebben  
we vandaag gelachen? En hebben we iets 
geleerd? Dan was het een geslaagde dag!’. 
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