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De Gelukkige Klas 

 

Met de ogen van een leraar las ik ooit het fantastische boek ‘De Gelukkige Klas’ van Theo 

Thijssen. Het boek gaat over de Nederlandse schoolmeester - Meester Staal - in het 

Amsterdam van de jaren ’20. De kinderen in zijn klas hebben het in deze crisisjaren niet 

breed. Dat geldt ook voor de armoedige en viezige Hendrika Klaver. Ze is op een goede dag 

jarig is en legt haar traktatie van chocoladeflikjes bij de meester op zijn bureau. De koekjes 

zijn vies, stinken en zullen zonder tactvol handelen van de meester op veel afkeuring stuiten. 

Meester Staal neemt ‘stiekem’ doch zeer opzichtig een hapje en laat zijn verrukking 

dusdanig blijken dat elke walging van de kinderen later uitgesloten is. 

 

In mijn eigen klas hebben we afgelopen vrijdag het Sintfeest gevierd. De kinderen in mijn 

groep zijn gemiddeld 8 jaar oud en net als bij geloven in God is geloven in Sinterklaas iets 

wat veelvormig is. Er zijn drie soorten gelovigen. De gelovigen, de ongelovigen en zij die 

alleen in de cadeaus geloven. Deze diversiteit maakt dat wij de kinderen in groep 5 surprises 

voor elkaar laten maken. De uitleg en begeleiding van dit tijdrovende fenomeen vraagt 

geduld en een bepaalde mate van pedagogisch handelen die doet denken aan meester Staal. 

Met het kind uit een andere cultuur gaan we zitten om duidelijk af te spreken wat er 

gemaakt wordt. Eventueel geven we wat materialen mee. Het taalzwakke kind krijgt 

gedichtbegeleiding. Speciaal voor de drukke kinderen - dat zijn er best wat in deze periode - 

neem ik meerdere malen de Grote Dag door. Uiteraard voorzien van pictogrammen en 

tekeningen. Voor het beelddenkende kind leg ik het niet alleen hoorbaar uit, maar teken ik 

wat er precies verwacht wordt op de dag des surprises. Overigens is dit geen uitzonderlijk 

leerkrachtgedrag, mijn collega’s doen precies hetzelfde 

. 

 

Het feest in mijn klas is overigens fantastisch verlopen. Iedereen had dit jaar zelfs een 

surprise. Iets wat bepaald niet vanzelfsprekend is. Elk jaar is er wel een klas waar juffen, 

meesters of moeders tijdens de intocht nog snel een gitaar of paard in elkaar knutselen. In 

onze groep niet dus. De kinderen zijn het sinterklaasweekend ingegaan als een gelukkige 

klas. 

 

 

 

 


