WORD LERAAR
IN DEN HAAG
Maak kennis met
Cherélle, Tim, Iris en roy
“Kinderen zijn puur
en zeggen wat ze denken”
“Ik vind het belangrijk dat
het onderwijs zich meer
laat zien, omdat het
zo’n mooi vak is."
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“Wat is er leuker dan
onderwijs?”
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“Het draait allemaal om de
twinkeling”
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Chérelle Bouwen is een echte
duizendpoot binnen het Haagse
onderwijs.
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Tim Geers is leraar op OBS De
Kameleon in Den Haag. Dagelijks
geeft hij les aan groep 7.

“Kinderen zijn puur en
zeggen wat ze denken”

Sinds twee jaar staat Iris
Posthuma voor de klas en geeft ze
les aan groep 5/6.

“Aardrijkskunde is het
mooiste vak dat er bestaat”
Roy Helmerhorst is een energieke
vloggende docent aardrijkskunde.

“Wat is er
leuker dan
onderwijs?”
Chérelle Bouwen is een echte duizendpoot binnen het Haagse onderwijs. Ze is
lerares op OBS Max Velthuijs, werkt als
onderwijscoach binnen het schoolteam
van de PH Schreuderschool, heeft haar
eigen bedrijf ‘Teach en Cher’ en is óók
het gezicht van Word Leraar in Den
Haag. Samen met Roy, Tim en Iris laat
ze op Instagram en TikTok meer zien van
het vak. Tijd dus om kennis te maken
met Chérelle.

Wat voor leraar ben je?
“Ik ben enthousiast, energiek, werk met
passie en leg de lat hoog. Zowel voor
mezelf als voor mijn leerlingen.
Natuurlijk houd ik daarbij rekening met
ieders mogelijkheden. Ik breng humor in
de klas en werk structureel aan de
relatie met de kinderen. Daarin ben ik
niet bang om mezelf kwetsbaar op te
stellen.”

Waar haal je je energie vandaan?
“Ik zit vol met ideeën en heb de drang
om te blijven groeien in mijn vak. Het
‘maximale’ uit de les halen, daar ga ik
voor. Daarom bereid ik mijn lessen ook
zo goed voor. Ik houd rekening met
verschillende scenario’s. Het inspireren en het motiveren van kinderen is
mijn grote drijfveer."
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“ Mijn liefde
voor onderwijs
gaat verder dan
lesgeven”
Het is belangrijk dat je als
professional ook de vrijheid krijgt (en
neemt) om je eigen aanpak te
ontwikkelen. Ik geloof er niet in dat
elke leraar precies hetzelfde moet
doen. Dan krijg je een eenheidsworst,
dat doet het onderwijs geen goed. Ik
ben eigenlijk ‘eigen baas’ binnen de
vastgestelde kaders. Dat maakt het vak
ook zo aantrekkelijk. In de klas
gebeurt het.”

Waarom heb je gekozen voor het
onderwijs?
“In groep 5 had ik een ontzettende
lieve juf en in groep 8 een hele goede
meester die mij echt zag. Deze
rolmodellen zijn erg belangrijk geweest
in mijn verdere leven. Ze hebben mij
geïnspireerd om voor het onderwijs te
kiezen.Het mooie is dat ik deze rol nu

ook kan vervullen voor mijn eigen leerlingen. Ik spreek regelmatig oudleerlingen en een aantal nemen ook de stap
en kiezen voor het onderwijs. Hoe tof
is dat?”

Waarom werk je mee aan Word Leraar in
Den Haag?
Wat is er nu leuker dan het onderwijs?
Ik heb een prachtig vak en laat dat
graag zien. Het is belangrijk dat we
vaker een positief geluid laten horen.
Word leraar in Den Haag geeft mij een
kans om nog meer (jonge) mensen te
bereiken en te enthousiasmeren. Daarbij
vind ik het belangrijk dat jongeren
zien dat het onderwijs heel veel te
bieden heeft. Je kunt zoveel kanten op.
Het idee dat je alleen leraar bent is
zo achterhaald, je kunt er zoveel meer
uithalen."
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“Het draait
allemaal om de
twinkeling”
Tim Geers is leraar op OBS De Kameleon
in Den Haag. Dagelijks geeft hij les
aan groep 7. Samen met Cherélle, Roy en
Iris is hij het gezicht van Word Leraar
in Den Haag en laat hij (met name op
Instagram) meer zien van het vak. In
dit interview maken we kennis met Tim.
“Wat mij energie geeft? Het draait
allemaal om de twinkeling in de ogen
van mijn leerlingen. Het enthousiasme
als kinderen de stof begrijpen, het
plezier met elkaar, de interactie. Elke
dag weer.”

Wat ben je voor leraar?
“Ik werk op gevoel en ben misschien een
beetje anders dan de gemiddelde leraar.
Humor en plezier zijn voor mij erg
belangrijk. Wellicht zijn mijn kaders
binnen ‘wat er kan’ wat groter. Het
hoeft van mij niet stil te zijn in de
klas. Ik vind het belangrijk dat
kinderen echt zichzelf kunnen zijn en
ik wil de kinderen goed kennen, ze zien
en begrijpen. Dat is ook het mooie aan
het vak, je kunt je eigen koers varen
en een stijl kiezen die bij je past.”

Hoe is je relatie met (oud) leerlingen?
Alle kinderen die ik les heb gegeven
ken ik nog. Ik heb lesgegeven aan 12
klassen, dus dat zijn er heel wat.
Allemaal met een eigen verhaal. Sommige
kinderen zie ik nog weleens, bijvoorbeeld als broertjes/zusjes nog op
school zitten.
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Soms krijg ik ook cadeautjes, dat is
natuurlijk erg leuk. Vooral de
cadeautjes die vanuit het kind worden
gegeven zijn erg speciaal, zoals een
tekening of een tekst. In mijn huis heb
ik een klein vitrinekastje met daarin
de cadeautjes die echt speciaal zijn.
Wie heeft nou zoiets van zijn werk? Dat
maakt het onderwijs ook zo bijzonder.”

Waarom ben je leraar geworden?
“Ik was jeugdtrainer atletiek en vond
dat erg leuk om te doen. Ik werkte met
kinderen in de leeftijd van 10 tot 12
jaar. En hoewel de rol van trainer echt
iets anders is dan leraar, zag ik wel
raakvlakken. Echter, mijn ouders zijn
beiden leraar en toen mijn zusje ook
nog startte op de pabo dacht ik: “ik
moet iets anders”. Ik ben gestart met
de opleiding communicatie en multimedia, maar dacht al snel… dit is het
niet. Dus toch maar terug naar het

oorspronkelijke plan: naar de pabo. Ik
heb er geen dag spijt van gehad. Dit
past bij mij.”

Waarom werk je mee aan Word Leraar in
Den Haag?
“Word Leraar in Den Haag kwam op mijn
pad en ik was er eigenlijk gelijk voor
in. Ik houd wel van nieuwe ideeën en ik
vind het belangrijk dat het (Haagse)
onderwijs ook op een andere manier
onder de aandacht wordt gebracht. De
beeldvorming van jongeren komt niet
altijd overeen met de werkelijkheid.
Het onderwijs is ‘stoerder’ dan ze in
eerste instantie denken. Daarbij zijn
jongeren vaak onbekend met de (door)groeimogelijkheden binnen het onderwijs
en denken ze dat het letter-lijk een
baan voor het leven is. Op toegankelijke wijze laat ik gewoon zien waar
het echt om gaat en hoe het werkt in de
praktijk.”

"Twinkelogen,
daar doe je het
voor"
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“Kinderen
zijn puur en
zeggen wat ze
denken”
Sinds twee jaar staat Iris Posthuma voor
de klas en geeft ze les aan groep 5/6.
Met haar energieke, grappige en vooral
herkenbare TikTok’s weet ze veel jonge
mensen aan zich te binden. Samen met
Cherélle, Tim en Roy is zij het gezicht
van Word Leraar in Den Haag. In dit
interview maken we kennis met Iris.

Waar krijg jij energie van?
“De kinderen, zonder twijfel. Bij
binnenkomst al. Kinderen zijn puur en
zeggen wat ze denken. Dat is vaak
grappig, maar ook heel mooi. Bij de
start van de dag maken ze mij al gelijk
blij en dat gevoel wil ik ze geven als
ze weer naar huis gaan. Dat ze een goede
dag hebben gehad op school, in een fijne
sfeer en dat ze nieuwe dingen leren. Ik
vind het heerlijk als een kind “Yes”
roept in de klas als hij/zij zijn eigen
doel heeft behaald.Daar doe je het toch
voor?”

Wat voor lerares ben je?
“Ik ben heel open, bespreek veel met de
kinderen. Daarbij lachen we veel in de
klas, humor is erg belangrijk. Ik ben
duidelijk en soms ook streng als dat
moet. Mijn grens is duidelijk en als ze
daar overheen gaan, dan kan het even
iets minder gezellig worden in de klas.”
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"Je bent een
toppertje"
Waarom heb jij gekozen voor het
onderwijs?
“Eigenlijk was lerares zijn altijd mijn
tweede plan. Vanaf de basisschool dacht
ik al vaak, het onderwijs dat zou het
kunnen zijn. Maar tussendoor kwamen er
allemaal andere plannen. Van architect
tot advocaat, maar het is het allemaal
niet geworden. Toen ik na de havo een
keuze moest maken raakte ik een beetje
in paniek, keuzestress. Ik heb toch
gekozen voor de pabo en er geen dag
spijt van gehad, want het onderwijs
past heel goed bij me.”

Jouw TikTok account heeft veel volgers,
hoe is dat ontstaan?
“Hoe grappig is dat. Vorig jaar gaf ik
les in groep 8 en een aantal kinderen
waren erg druk bezig met TikTok. Ze
hadden al verschillende juffen en
meesters gezien die filmpjes maken met
de klas. Dus ja, toen moest ik eraan
geloven.

In eerste instantie vond ik het geen
goed idee, die dansjes… ik zag het
helemaal niet zitten. Maar ik ben toch
overstag gegaan en werd nieuwsgierig.
Dat mijn account zo groot zou groeien,
dat had ik natuurlijk helemaal niet
verwacht. De filmpjes die ik maak zijn
voor veel mensen herkenbaar, ik denk
dat dat de reden is waarom mensen de
filmpjes graag
zien en liken.”

Waarom werk je mee aan Word leraar
in Den Haag?
“Ik kende Roy al een beetje en hij was
super enthousiast over deze campagne.
Ik vind het idee dat we zelf mogen
laten zien hoe leuk het vak is erg tof.
Een nieuwe energie waarin we samen
kunnen werken. En hoe mooi is het dat
we jongeren kunnen inspireren om ook te
kiezen voor het onderwijs? Start je op
de pabo, dan is mijn advies… geniet van
je stageperiodes, want daar ga je écht
zien hoe tof dit vak is.”
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“Aardrijkskunde is gewoon
het mooiste vak
dat er bestaat”

Roy Helmerhorst is docent
aardrijkskunde. Met zijn energieke
vlogs, instagram posts en TikTokfilmpjes laat hij jongeren meer zien
van het onderwijs. Samen met Cherélle,
Tim en Iris is hij het gezicht van Word
Leraar in Den Haag. In dit interview
vertelt Roy meer over zijn eigen
drijfveren.

Wat voor leraar ben je?
“Ik blijf dicht bij mezelf. Dat is
gelijk mijn eerste tip voor nieuwe
leraren. Zoek een stijl die goed bij je
past. Ik ben duidelijk, enthousiast en
gebruik veel humor in mijn lessen. Ik
stel kaders, dat zeker, maar ik vind
het ook wel grappig als leerlingen de
randen opzoeken. Dat is ook een beetje
het spel dat we samen spelen.”

Wat maakt je trots?

“Veel. Het contact met de leerlingen.
Zonder relatie geen prestatie. Zeker
ook in tijden van online lesgeven. Ik
neem bewust de tijd om echt even te
checken hoe iedereen erbij zit. Wat me
ook trots maakt is het gezamenlijk
werken aan doelen, leerlingen echt
verder helpen, de gezelligheid samen en
de interactie. Het is belangrijk dat je
als leraar echt de leerlingen ‘snapt’
en dat je begrijpt wat er speelt.
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Het draait niet alleen om het vak, je
kunt juist op persoonlijk vlak echt het
verschil maken.”

Waarom onderwijs? Waarom
aardrijkskunde?
“Alles is aardrijkskunde! Ik heb zelf
een hele goede docent aardrijkskunde
gehad. Met zijn verhalen wist hij echt
de klas te boeien en letterlijk bij de
les te houden. Ik vond dat fascinerend.
Dat heeft me gemotiveerd om voor het
onderwijs, maar ook voor dit specifieke
vak te kiezen. Aardrijkskunde is gewoon
het mooiste vak dat er bestaat. Het
mooie is dat ik nog steeds contact heb
met deze docent en dat we samen kunnen
werken als collega’s.”

Je bent erg actief op YouTube en andere
social media kanalen. Hoe is dat ontstaan?

“Ik vind het belangrijk dat het
onderwijs zich meer laat zien, omdat
het zo’n mooi vak is. Youtube (en
andere social media kanalen) geven mij
de mogelijkheid om, op mijn eigen
wijze, meer te vertellen over het vak
aardrijkskunde en het onderwijs in het
algemeen. We mogen trots zijn op
hetgeen we doen.”

Waarom werk je mee aan Word leraar in
Den Haag?
“Ik wil plezier in het onderwijs
(terug)brengen en laten zien hoe mooi
het vak is. Met Word leraar in Den Haag
krijg ik een mooi podium om andere
mensen te bereiken. Jongeren die
wellicht het onderwijs nu nog niet
serieus overwegen, maar die wij met
onze inzet kunnen inspireren om de
mogelijkheden binnen het onderwijs
verder te ontdekken.”

"Bye Bye, zwaai
zwaai"
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