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10 vuistregels voor het afronden van het schooljaar 
Beste, hardwerkende en misschien tandvleeslopende leerkrachten PO, waar ter wereld dan ook, 
de Roeptoeter heeft vandaag voor jullie , geheel ongevraagd, zoals dat gebruikelijk is bij de 
Roeptoeter, 10 vuistregels voor het vrolijk afsluiten van het schooljaar. Daar zit je niet op te 
wachten? Lees dan maar niet verder… er moet niets, hoor! 
Voor wie wel graag nog een extra ideetje kan gebruiken, staan hieronder 10 tips. Het is zo fijn 
om de kinderen aan het eind van het jaar met een krul in de neus naar de volgende fase te 
sturen. Vooral, wanneer het schooljaar er één is geweest met Coronahobbels en kuilen. Maak 
van die laatste twee schoolweken een feestje, ook voor jezelf! De tweede reeks van 5 vuisten is 
meer geschikt voor de groepen 5 t/m 8, de eerste reeks is meer geschikt voor de groepen 1 t/m 
4. Veel plezier! 
 
Vuist 1: Ga voor Juffen/meesterdag er met je klas op uit. Het liefst op een woensdagochtend of 
vrijdagochtend. Naar de plaatselijke speeltuin of het dichtstbijzijnde sportveld doen jullie vast al 
wel, maar doe het ook eens zo: ga met de kinderen op berenjacht! Allemaal in safari outfit en 
met camouflage kleuren geschminckt! Knuffeltijgers en beren mee! En als je dat hebt: een 
verrekijker. Dan sluip je met de kinderen langs een vooraf bepaalde, korte route in de buurt van 
de school. Maak van elke hoek of afslag iets spannends. Woont één van de leerlingen vlakbij? 
Vraag dan hulp van de ouders aldaar. Misschien willen die wel voor een versnapering zorgen of 
een kleine act doen? Bij het eindpunt, dat ook je startpunt was, ligt een dikke mat klaar. Geleend 
van de gymzaal. Op de mat zit een vader ( of liever een stuk of 3) verkleed als beer! Dat kan heel 
eenvoudig: met een lap over de schouders en berenoortjes van karton op een hoofdband. Wie 
durft er te vechten met de beer? Stoeien op de mat: de beer moet op handen en knieën blijven 
en mag alleen duwen met schouders en heupen… de kinderen mogen alles!!! Wie krijgt de beer 
van de mat? Elk spel duurt drie minuten. Kookwekker erbij! 
Vuist 2: Kennismaken met de nieuwe leerkracht zit ook vast al in jullie programma. Laat de 
kinderen van te voren vragen bedenken voor de nieuwe leerkracht en nodig hem of haar dan uit 
voor een kopje thee met de klas. Een gezellig koekje erbij en dan komen alle vragen, die je op 
papier hebt gezet, één voor één uit een hoge hoed. Dan neemt de schroom weg, vooral voor die 
kinderen, die de overgang een beetje spannend aan het vinden zijn. Wat willen ze weten? Keur 
geen enkele vraag af!!! 
Vuist 3: Samen iets lekkers eten en drinken kan ook zonder de nieuwe leerkracht heel gezellig 
zijn. Van te voren koekjes bakken? Als dat haalbaar is, is dat natuurlijk ook een tof idee. Je kan 
ook de ouders inschakelen en vragen of zij aan hun kinderen iets te eten meegeven. Met een 
eigen bord/ beker/ bestekje (GEEN PLASTIC WEGGOOI TROEP) Onder het smikkelen mogen de 
kinderen elkaar een mop vertellen. Wie weet er een goeie mop? Of een raadsel? Je kan ook 
vragen aan de ouders of zij een picknick plek kunnen vinden in de buurt van school. En dat je 
dan daar, elk gezin op een eigen kleedje met de eigen happies en sappies, het jaar afsluit met 
de hele bups. Gezellig! 
Vuist 4: Organiseer een potten- en pannenorkest! Met veel kabaal het jaar eruit schoppen!!! De 
kinderen nemen van thuis oude pannen en deksels en emmers en pollepels mee, jij zorgt dat je 
hun favoriete liedjes bij de hand hebt. Dirigeer het orkest met een paraplu! Is de plu dicht, dan is 
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iedereen stil. Is de plu open, dan mag je muziek maken. Met alle varianten ertussenin: half open, 
plotseling open of dichtklappen, of juist langzaamaan… Ben je handig met ritmes? Doe die dan 
voor met een goed sportfluitje! Dat spaart je stem en je snerpt over alle herrie heen. Waarschuw 
wel de collega’s van de andere klassen… 
Vuist 5: Hang ergens in je klas een aantal stevige enveloppen oid op, voor elke leerling één. 
Daarin mogen de kinderen kleine briefjes doen voor elkaar: met complimenten of een mooie 
tekening, met  de wens voor een fijne vakantie of de herinnering aan een mooi moment van het 
afgelopen jaar. Jij stopt natuurlijk een aardig klein kattenbelletje in elke envelop. Een ‘fijne 
vakantie wensmuur”. 
Vuist 6: Het laatste rapport gaat mee naar huis, maar voordat het zover is, bespreek je het met 
de klas. Laat eens een leeg rapport rondgaan en leg alle items goed uit. Hoe komt de 
beoordeling tot stand? Waar kijken die juffie en meessies eigenlijk naar? Geef ze een kaal 
exemplaar en laat ze dat voor zichzelf eens invullen. Hoe denk je dat je het hebt gedaan? Dat 
eigen rapport gaat mee met het officiële exemplaar en kan thuis een prettig gesprek opleveren 
tussen ouders en kind. 
Vuist 7: Als het je lukt, organiseer dan kleine gesprekjes met elk kind. Het kan ook met kleine 
groepjes. Vraag hoe het met ze gaat en hoe ze het jaar hebben ervaren. Hebben ze tips voor 
elkaar? En voor jou? 
Vuist 8: Over tips voor jou gesproken: laat ze jou ook maar eens een rapport geven! Anoniem! 
En dat ze jou dan cijfers mogen geven voor de kennis van de vakken ( taal: 8!) en ook kunnen 
aangeven, hoe ze jouw pedagogische en intermenselijke kwaliteiten beoordelen. Dat kan door 
ze een aantal stellingen te laten lezen, waarvan ze kunnen zeggen: mee eens/ oneens (juf of 
mees legt alles goed uit) of nooit/soms/vaak.( juf of mees weet hoe ik me voel). Een voorbeeld 
van zo’n rapport staat binnenkort op de website! 
Vuist 9: Vraag de kinderen om tips voor de groep die na hen bij jou in de klas zal komen. Ze 
kunnen dat doen door een fysieke uitwisseling ( gesprekjes met de groep die komt, ) maar beter 
is het, wanneer ze de tips op een groot vel schrijven. Bij de gesprekjes met de nieuwe lichting 
wil het nog wel eens uit de hand lopen: je ouwe klas heeft soms de neiging de jonkies een 
beetje te willen intimideren met onzinverhalen… 
Vuist 10: Laat de kinderen elkaar lesgeven! Ze kunnen intekenen op een door jou gemaakt 
rooster. Ze mogen 30 minuten vullen met een eigen teken/dans/drama/ geschiedenis/ 
techniek/ computer etc/ etc/ etc les. In tweetallen of met een clubje van maximaal 5 kinderen. 
Het voorbereiden moet vooral thuis geschieden, maar als je de ruimte hebt, kan dat ook onder 
schooltijd. 
Vuist 11: Maak vooral veel plezier!!! 
Succes! En een fijne en welverdiende zomervakantie! 
 
 
 
 
 
 
 

 


