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    Beste basisschooldirecteur/ adjunct/ teamleider/ bouwco/ leerkracht/ inspirator,  
 
wat leuk, dat jullie allemaal zijn ingeschakeld bij de Roeptoeter bij de 10 vuistregels voor het 
houden van een startpraatje. Zitten jullie met de handen in het haar en deze prangende vraag: 
Hoe houd ik een ronkend oppeppraatje bij het begin van het schooljaar? Dat komt dan goed uit! 
Tsja…hoezo? Waarom roeptoetert de Roeptoeter dit ongevraagde advies vanaf de zijlijn? Wat 
heeft het te maken met onderwijs en opvoeding? Alles, beste leiders (m/v)! Alles!!! 
    Realiseer je je dit? Leiding geven= opvoeden= bemoedigen= het goede voorbeeld geven= 
gewenst gedrag stimuleren= zelfstandigheid waarderen en zelfbewust handelen promoten! De 
boel in beweging zetten en bij elkaar houden tegelijk. Stilstand is doodgaan… 
    Mensen (en dus ook de kinderen in een klas, wat is het verschil, waarover later grrrraaagggg 
een andere keer meer) willen kunnen vertrouwen op hun leiders. Ze willen bij de hand gepakt! Ze 
willen perspectief zien! Kom jij bij de start van het jaar met je eigen inspiratie en passie voor het 
onderwijzend opvoeden goed over en goed uit je woorden, dan heb je gegarandeerd een 
positieve start! Dan sleep je ze mee in je eigen krachtige slipstream…  
    En realiseer je je dit ook? Toehoorders, klein en groot, die van jou en van mij, spiegelen bijna 
altijd dat wat jij bewust of onbewust uitstraalt. Ben jij onzeker? Dan zie je 30 twijfelende koppies 
voor je! Ben jij uit je hum? Dan zijn zij ook sjaggerijnig! Ben jij enthousiast? Dan zijn zij dat ook! 
Dus: weet wat je doet! 
 
De Roeptoeter helpt je op weg! 
 
VUIST 1: Bereid je goed voor! Hoe vaak heb je dit al gedaan? Dat dondert niet! Vaar niet op je 
routine, maar nogmaals, bereid je voor! Welke bijzonderheden moet ik noemen? Welk speerpunt 
staat er dit jaar centraal? Waar staan we voor ? Wat is de missie? Waar ligt de passie? Welke 
personen verdienen even extra aandacht? Vergeet bij het voorstellen van nieuwe collega’s ook 
de conciërge niet!!!  
VUIST 2: Schrijf je praatje niet helemaal uit! Maak desnoods een spiekbriefje! Welke 
sleutelbegrippen zet je er op? Welke kernpunten? Steekwoorden? Denk hierbij goed na over de 
volgorde! 
VUIST 3: Cliché’s vermijden! Begin a u b niet met tok tok tok kunnen jullie mij allemaal 
verstaan? Welk ingesleten pad ga je NIET op? Laat elke oude koe in de sloot! En heb je een 
stopwoord? Leer dat dan als de sodemieter af!  
VUIST 4: Oefen je praatje hardop, voor de spiegel, in de tuin, op zolder of in de schuur. Oefen op 
het spontaan uit je hoofd praten en vaart maken. Weet wat je zeggen wil en hoe het je bek 
uitrolt…excuus!!! 
VUIST 5: Ik hou het kort , maar krachtig. Spreek met overtuiging. Meen wat je zegt!  
VUIST 6: Een kleine persoonlijk anekdote doet het goed. Dat ontspant het gehoor. Desnoods 
verzin je er één of steel je er één van je naasten. Koppel er een diepere betekenis aan of maak 
er een motto van.  
VUIST 7: Heb je een goed motto? Herhaal dat dan een paar keer. Dat geeft jou een rode draad 
en je praatje een plezierig ritme. Mogelijke motto’s:  
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-De beuk erin! (Er gaat dit jaar veel dingen veranderen. Dat vraagt veel inzet. Samen kunnen we 
dat. We zijn sterk! Ik heb vertrouwen in jullie!)  
-Recht zo die gaat! ( De koers is duidelijk. Niets meer aan doen! We zijn goed bezig met elkaar. 
Knap!) 
-Vaart maken! ( We kunnen de eerder gehaalde targets dit jaar schaamteloos gaan inzetten! We 
hebben een succes te vieren!)  
-De voeten stevig op het dek, de ogen op de kim! (Kleine Kapiteins zijn we allemaal, maar we 
liggen op koers en varen in een vloot!) 
-Meer dan je best kan je niet doen. (Haal eruit wat erin zit, bij jezelf en elkaar en je leerlingen/ 
team) 
VUIST 8: Een goede grap of kwinkslag/ woordspeling doet het ook goed. Al dan niet gelinkt aan 
je motto! VUIST 9: Verwijs kort naar nieuwe en oude afspraken en verwar die niet met regels en 
routines… Zet alle droge en niet veranderede lopende zaken gewoon in een memo en vervuil je 
praatje daar niet mee.  
VUIST 10: Sluit duidelijk af met een positieve boodschap, verpakt in een mooie metafoor of een 
goed te onthouden one-liner! Misschien is je motto nog niet uitgemolken? 
En wens iedereen daarna elke dag weer een fijne dag… 
Succes! 
 
 
 
 
 
 

 


