
In elke HCO Nieuws laten we één of meer experts aan het woord over een actueel onderwijsthema. Deze keer Sandra Helleman over verkozen worden 

tot dé leukste juf van Nederland, over impact hebben op het leren van kinderen en over wat volwassenen van kinderen kunnen leren. 

‘Creëer 

een goede 

sfeer in de 

klas’
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Toen ik afgelopen week boodschappen deed bij 

de supermarkt riep de kassière verrast uit: ‘Ik 

heb de leukste juf van Nederland aan de kassa!’ 

Leerlingen op school zeggen dat ze mij van de 

televisie herkennen. Mijn zoons horen op het 

schoolplein: ‘Je moeder is de leukste juf van 

Nederland!’ Ik had nooit gedacht dat het 

winnen van deze verkiezing zo’n effect zou 

hebben. En dat terwijl ik tien jaar geleden nog 

het onderwijs verliet om in de kinderopvang 

te gaan werken. 

Leuk(st)e juf

Voor mijn gevoel doe ik helemaal niet zo veel 

bijzonders als juf. Ouders hebben mij, samen 

met de klas die ik vorig jaar had, aangemeld 

voor deze verkiezing. Dat geeft wel aan dat 

anderen de dingen die ik doe waarderen. Ik 

probeer aandacht en tijd te nemen om ieder 

kind te zien en zich fijn te laten voelen in de 

klas. Naar leerlingen toe ben ik open en toe-

gankelijk. Ze komen gemakkelijk naar me toe 

als er iets is en ik let goed op hoe “de vlag erbij 

hangt” bij een kind. Als een leerling sip kijkt 

of zich anders gedraagt dan anders, dan zoek 

ik hem of haar even op en praten we hier even 

samen over. Een fijne sfeer in de groep vind 

ik belangrijk en daar kun je bewust aandacht 

aan besteden als leraar. Ook waarderen kinderen 

het als je in bent voor een geintje en als je 

zelf soms ook weer even een kind kan zijn. 

Daarom voetbal ik regelmatig mee met de klas 

of start een sneeuwballengevecht als het 

gesneeuwd heeft. 

Een andere kijk op leren 

In mijn ogen is het creëren van een goede sfeer 

in de klas het belangrijkst. Als die niet in orde 

is, dan belemmert dat de cognitieve ontwikke-

ling. Verder heb je impact als je een onderwerp 

pakkend aan de klas weet te presenteren en de 

leerlingen vraagt om een eigen inbreng. Ook is 

het belangrijk om oog te houden voor variatie 

in de manier waarop je met ze aan het werk 

gaat. De ene keer met een grapje, dan juist weer 

serieus. Soms stel je jezelf op als een coach en 

op andere momenten neem je juist meer de 

leiding. Breng afwisseling aan in de manier 

waarop je met de leerstof aan de slag gaat. 

Oefen het meewerkend voorwerp eens met een 

renspelletje, gebruik het schoolplein en een 

emmer stoepkrijt om letters aan te leren of 

gebruik ideeën van collega’s die prachtig uit-

gewerkte lessen of vlogs op social media delen. 

Toen ik net begon als juf wilde ik de kinderen 

vooral heel veel dingen aanleren. Na mijn uit-

stapje van zeven jaar in de kinderopvang denk ik 

steeds meer: “We kunnen kinderen wel van alles 

willen leren, maar als er bij een kind iets anders 

speelt, dan heeft dat eerst aandacht nodig.” 

Dat besef heeft mijn kijk op leren veranderd, en 

op hoe ik impact wil hebben. Het gaat er mij 

niet alleen om kennis over te brengen, maar ook 

om ze te begeleiden in hun groei en om ze voor 

te bereiden op de grote wereld. 

Plezier en onbevangenheid 

Het werken met kinderen heeft ook impact op 

mij. Ik vind de onbevangenheid van kinderen 

heerlijk. Volwassenen denken over dingen 

vaak goed en lang na, kinderen springen vaker 

gewoon ergens in. En ze hebben vaak gelijk. 

Je weet van tevoren toch niet precies hoe iets 

loopt. Kinderen kunnen ook heel blij zijn met 

een klein stapje vooruit. In de maatschappij 

zijn we best resultaatgericht. Prachtig om dan 

soms bij een leerling de tranen in de ogen te 

zien, omdat het opeens een bepaald type som 

snapt. En ik geniet van het spelen van kinderen. 

Ook in mijn bovenbouwgroep liggen kinderen 

op vrijdagmiddag soms met een bak lego op de 

grond. Misschien dat ik daarom graag met ze 

mee doe. Op die manier probeer ik de dage-

lijkse sleur te doorbreken en de boel een beetje 

te relativeren. Dat zou ik veel leraren ook mee 

willen geven. Blijf vooral plezier houden in dat 

wat je doet! Er is soms best veel gemopper in en 

op het onderwijs. Het werk als juf of meester is 

nooit af. Dus daar moet je je niet gek door laten 

maken. Houd elkaar scherp op de keuzes die je 

maakt. Wat is nou echt belangrijk? Waar worden 

we blij van? Wat heeft nu prioriteit? En maak 

met collega’s een grapje tussendoor, doe een 

beetje gek met kinderen. Dan hou je het leuk, 

dan hou je het vol!

Sandra Helleman is leraar van groep 7-8 van 

OBS de Kyckert in Wateringen. Op 4 oktober 2018 

werd zij verkozen tot de leukste juf van Neder-

land. Een prijs die door de Stichting ‘Een 10 voor 

de Juf’ in het leven is geroepen om waardering 

uit te spreken voor de vele juffen en meesters 

die in Nederland voor de klas staan. 

  Sandra Helleman


