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De vloek van de leerkracht
Dat we onze
hebben verkregen, in een wereld die
op dit moment alweer is verdwenen. En alsof dát niet erg genoeg is, dienen wij mensen
klaar te stomen… Voor een wereld die op dit moment, eigenlijk nog moet komen. De
vloek van de leraar, tussen voorbij en aanstaand: het maakt zo’n beetje alles wat dít
vak aangaat veranderlijk, dáárom moeten we bewegen. Voor wie zich dááraan wenst te
wagen, blijkt die ‘vloek’ eigenlijk een zegen.
Is dat makkelijk? Zéker niet! Je moet weten waar je heen wil. En daarnaartoe durven
bewegen, al staat verder iedereen stil. Fouten mogen maken; herdefiniëren ‘hoe het
moet’. Na negen tegenslagen gaat het de tiende keer vást goed. Of helemaal niet
natuurlijk, tot je twijfelt aan jezelf. Opstaat en weer doorgaat tot je rondom poging elf
ontdekt dat je niet alleen staat: je bent niet de enige. Grote afstanden, kleine stapjes
maar het helpt, als je je kunt verenigen.
In het opboksen, het doorzetten, het behouden van de lange adem. In het opboksen,
het doorzetten, het behouden van de lange adem. In het opboksen, het doorzetten, het
behouden van de lange adem. En alle dingen die je wil, keer op keer blijven herhalen.
Langs probleemdenken, systeemdenken, zijn het vooral de daden. Binnen de kaders,
boekjes te buiten en dat bij voorkeur samen. Samen…

Broedplaats010: de beweging van
Rotterdamse onderwijsvernieuwers

Stáán voor waar je in gelooft, waar je dít vak voor hebt gekozen. Stáán achter je leerlingen
en hun potentiële hoogten. Stáán bóven gewenning en de macht van absolute getallen.
Stáán is heel belangrijk maar in verbazing moet je… Vallen.
Leraren blijven leerlingen als ze blijven fantaseren. Blijven voelen, dromen én geloven,
Na anderhalf jaar pionieren is het zover:
althans… Als ze dat blijven proberen. Voorsorteren op veranderingen, meebewegen met
de
lichting
van
Broedplaats010
‘studeert
af’.
de tijd.
Wietweede
alles altijd zeker
weet, die
is het
zéker weten kwijt. Enkel
varen op ervaring?
Da’s waar het plichtmatige begint. Met jonge mensen werken, vraagt om het innerlijke
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brengen we werelden samen. Les is méér dan zeker weten, les is méér dan het antwoord
hebben. Les is méér dan spellen en tellen; het is vragen durven stellen. Les is kennis
delen van de voors; les is doorzetten bij tegens. Les is weten van de vloek maar je richten
op de zegen. Les is méér dan eigen eiland, les is meer ‘brug’ dan ‘muur’. Les is het oude
overboord soms en van nieuw niet overstuur. Les is lef, les is leven, les is telkens weer…
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Programma:

Uitnodiging

Broedplaats’
Opening door deelnemers Kars Litjens
en Rik van Lente
Presentatie door vice-voorzitter
VO-raad Hein van Asseldonk
Stellingen en persoonlijke verhalen
van Elsemiek Vonk, Dimitri Verzijl en
30 januari van 15.00-17.00u
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