
Meesters en juffen 
in het zonnetje
Op 5 oktober is het Dag van de Leerkracht. Elke school zet 
op die dag de meesters en juffen in het zonnetje. 

Leerkrachten doen belangrijk werk. Jouw juf of 
meester leert je allemaal dingen die je moet weten 
of kunnen voor later. Dat is best moeilijk. Veel 
leerkrachten houden niet van papierwerk, terwijl 
dat soort werk juist is toegenomen de laatste jaren. 
Daardoor zoeken velen na een paar jaar een andere 
baan, en dan stoppen ze met lesgeven. Dat maakt 
het zwaarder voor de meesters en juffen die wel 
blijven lesgeven. Bijvoorbeeld: als er minder leer-
krachten zijn, zitten er meer leerlingen in een klas. 
De meesters en juffen die stoppen, worden vervan-
gen door nieuwe leerkrachten. Zij hebben in het 
begin nog hulp nodig van de andere leerkrachten.

Groot tekort
Er is een tekort aan juffen en meesters, en de laat-
ste jaren wordt dat tekort almaar groter. Is een 
leerkracht een poosje ziek, dan zorgen scholen 
voor een vervanger. Maar de laatste tijd vinden 
scholen heel moeilijk een vervanger. Wanneer een 
leerkracht ziek is, moeten de andere leerkrachten 
zijn of haar klas erbij nemen. Op de middelbare 
school krijgen de leerlingen taken die ze alleen

moeten maken. Gelukkig melden zich dit jaar 
weer een beetje meer nieuwe studenten aan bij de 
lerarenopleidingen. Een lerarenopleiding is een 
studie om meester of juf of leerkracht middelbaar 
onderwijs te worden.

Wat ga jij doen op 5 oktober?
Op de Dag van de Leerkracht kan je wat extra’s 
doen voor je leerkracht. Wij geven je alvast een 
paar ideetjes. Spreek met de klas af om wat lekkers 
te bakken, of om iets te tekenen of te knutselen! 
Of schrijf een mooi gedicht, rap een liedje voor de 
klas en maak er een gezellige dag van. Dat zal je 
juf of meester vast erg leuk vinden. 
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