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Door Govrien Oldenburger
Veel kinderen konden zich
dinsdagochtend nog eens
ef een
omdraaien. Hun school ble
esters
uurtje langer dicht. De me
ken!
en juffen waren aan het sta
nen én
Wat ze willen? Meer verdie
minder werkdruk!

Op veel scholen gingen de
deuren een uurtje later open
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‘Dat uurtje langer slapen was
wel fijn’, vertelt Daan (11)
van Vrijeschool Vredehof in
Rotterdam. ‘En toen we op school
kwamen, voerden de leraren een
toneelstukje op. Ze waren heel
overdreven aan het zweten en
aan het heen en weer rennen
met allerlei papieren. Zo maakten
ze duidelijk dat ze het heel druk
hebben en uitgeput raken.’ Het is
goed dat ze staakten, vindt Daan.
Want ook in de les ziet hij zijn juf
vaak honderd dingen tegelijk doen.
‘Dan denk ik echt: doe eens rustig’,

zegt hij. ‘Maar dat kan dan niet.’

Het moet anders
‘We willen de noodklok luiden’,
vertelt meester Thijs Roovers van
‘PO in actie’. Deze groep van meer
dan 37.000 juffen en meesters

bedacht de staking. ‘De klassen
zijn te groot, zegt Roovers. ‘En als
een leraar ziek is, worden vaak
klassen samengevoegd.’ En dan
verdienen basisschoolleraren ook
nog eens veel minder dan hun
collega’s op de middelbare school.

Volgens Roovers kiezen daardoor
steeds minder leraren voor de
basisschool. Dat moet anders,
vindt hij. Naast de staking, werden
in Den Haag meer dan 300.000
handtekeningen aangeboden aan
de regering.

‘De jury vond álles goed aan onze film’
Door Janine de Wit - Een rode loper, kinderchampagne en veel zenuwen. Groep 8 van basisschool
Het Tangram in Rotterdam stond vorige week in de finale van het Unicef Kinderrechten
filmfestival. En ze wonnen!
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Anouk

‘Het is echt oneerlijk dat meisjes in sommige
landen niet naar school mogen. Iedereen moet
overal gelijk behandeld worden!’ vindt Anouk (12).
Daarom maakte ze met haar klas de film Alles
anders
anders, over verschillen tussen jongens en meisjes.
Ook achthonderd andere klassen maakten films
over rechten voor kinderen. Uiteindelijk mochten
twaalf klassen naar de finale in bioscoop Tuschinski
in Amsterdam. Anouk won daar met haar klas de
prijs voor beste film. ‘De jury vond alles goed. Het
verhaal, de humor en het acteren!’ Ook in haar
eigen klas maakt Anouk weleens verschillen mee.
‘Meisjes mogen soms niet voetballen en jongens
houden nooit een spreekbeurt over bijvoorbeeld
paarden.’ Daarom hebben ze in de film de rollen
eens omgedraaid. Je ziet een dag op school, maar
dan anders. Een meisje houdt een spreekbeurt
over de Formule 1 en bouwvakkermeisjes fluiten
een jongen na. Anouk: ‘Zo willen we laten zien hoe
gek het eigenlijk is dat er verschillen zijn.’
Nieuwsgierig geworden? Je kunt de film
bekijken op Kidsweek.nl/kinderrechten

