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VAN DE REDACTIE 

‘ZIJN WE ER KLAAR VOOR?’

Het nieuwe cursusjaar is begonnen en dat betekent dikwijls direct veel actie. Zeker als 
je een nieuwe groep ‘op de rails’ wilt krijgen of gaat samenwerken met nieuwe colle-
ga’s. Velen zullen zo starten. Mooi is dat eigenlijk dat in het onderwijs geen jaar, geen 
week, geen dag hetzelfde is. Mooi, maar natuurlijk ook enerverend om in zo’n dynami-
sche omgeving als een school te werken. Het vraagt van leerkrachten iets wat weinig 
mensen snappen: voortdurend bemiddelen en je balans vinden. Bemiddelen tussen 
wat de individuele wensen van je leerlingen en hun ouders zijn en dat wat er op school 
moet gebeuren. Bemiddelen tussen het kind belang en het belang van de hele groep. 
Maar boven al: bemiddelen tussen je eigen pedagogische didactische kwaliteiten en 
professionaliteit en dat wat de samenleving als ‘eisenpakket’ op tafel legt. Onderzoe-
kers, politici, adviesbureaus en schoolbesturen, als je ze diep in hun hart kijkt, denken 
zij het toch beter te weten dan jij met jouw leerlingen en collega’s. Ben je er klaar voor 
om wijs om te gaan met al deze goed bedoelde druk van buiten.

In Zone 1 van deze jaargang schreef Niké Admiraal een hartenkreet aan Sander Dekker. 
Van de staatssecretaris hoorde zij niets, maar vanuit De Activiteit is er in samenwer-
king met diverse partners in de regio’s, een manifest opgesteld om aandacht te vragen 
voor noodzakelijke verbeteringen in het basisonderwijs. Je kunt deze petitie onderte-
keningen en meedoen aan allerlei acties die in de aankomende periode georganiseerd 
gaan worden. Zet dus je handtekening op https://petities.nl/petitions/ruimte-voor-leer-
krachten-en-hun-leerlingen?locale=nl en gebruik de Facebookpagina: ‘Partij kiezen 
voor het basisonderwijs en meldt ideeën en acties.’

Wijs bemiddelen én actief worden, acties ondernemen gaan goed samen. Een goede 
leerkracht geeft altijd in de eerste plaats ook een goed voorbeeld. Wij zijn er klaar voor 

in onze klas, op onze eigen school en in het 
land. Niet klagen, niet accepteren dat de dingen 
nu eenmaal zijn zoals ze zijn, maar met elkaar 
verantwoordelijkheid nemen voor zaken die 
beter moeten en kunnen.

Namens de redactie van Zone.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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