
Meester Jaap en de klassenfoto. 

‘Nog een paar weekies,’ zeg meester Jaap, ‘dan is het schoeljaor veurbij 

en dan gaoj naor groep 7.’ 

‘Ie bedoelt daw allemaol naor groep 7 gaot?’ vrag Johan.  

‘Ies even kieken, ’ antwoordt meester Jaap en hij rommelt wat in de 

papieren op zien taofeltie. 

‘Ik dacht toch dat er paar kinder zitten bleven.’  

Het wordt moesstil in het lokaal. 

‘Da’s ja jammer,’zeg meester Jaap, ‘ik kan het niet zo gauw vienden. Ik 

wus toch bijna zeker… Nou ja, ík gao in elk geval wel over, want ik gao 

mit jullie mit naor groep 7.’ 

De kiender begunt te klappen en te roepen. ‘Gaaf, meester! Te Gek!’ 

Meester Jaap snuffelt nog aal in zien papieren. ‘Maar wie zulden der nou 

ok weer zitten blieven? Nou ja weej wat, ik kan toch niet zonder jullie 

mit mekaar. Gao dan allemaol maar mit naor groep 7!’ 

De hiele groep is deur het dolle hen. Zij roept allemaol deur mekaar. 

Dan wordt der op de deur klopt. Der komp een vrouwe binnen mit een 

fototoestel. 

‘Aaah, daor hew de schoelfotograaf,’ zeg de meester. ‘Wij moet naor 

buten veur de klassenfoto. Mevrouw, wij komt deran!’ 

Vera stek heur vinger op. ‘Meester, waorum hej dat niet even van te 

veuren ezegd?’ 

‘Waorumme dan, Vera?’ 

‘Nou dan haw mooie kleren antrekken kund.’ 

Johan begunt gloepends hard te lachen en hij röp: ‘Ja, dan har ik mooi 

mien neie jurk andoen kund.’  

‘En ikke mien skipak, ’ röp Marjolijn. 

Meester Jaap hef in de gaten dat een paar kiender Vera uut zit te lachen. 

‘Vera hef wel geliek, ’ zeg hij gauw. ‘Ik zie der ok niet uut mit die saaie 

bloes en die olde spiekerboks.’ 

Hij löp naor de verkleedkist en zet een mal hoedtie op. Dan pakt hij een 

old schoet en döt die veur. 

‘Zo, ik ben der klaor veur.’ Hij löp heupwiegend deur de klas en röp mit 

een hoog stemmegie: 

‘Meester Jaap wordt filmster!’ 



Dat is metien het sein veur een grote verkleedpartij. Alle kiender haalt 

wat uut de verkleedkist en even later is een vrumde optocht op weg 

naor het schoelplein. 

De fotografe wet niet wat ze zöt. ‘Ik weet niet of dit wel de bedoeling is, 

’ zeg ze. 

‘Zeker wel,’ zeg meester Jaap, ‘dit is weer ies wat aans.’ 

‘Maar wat viendt de olders dervan?’ vrag de fotografe. 

‘Tja, daor zeg ie zowat, ’ zeg meester Jaap. 

‘Ik bedoel,’ zeg de fotografe, ‘as het een rare foto wordt dan wilt de 

olders hum niet kopen en dan kost mij dat geld.’ 

Ibrahim löp naor de fotografe en zeg: ‘Oonze meester is niet goed snik. 

Dat weet oonze olders al lange.’   

‘En wij bint ok niet hielemaol goed wies,’ zeg Steffie.  

‘Dat woj vanzelf, ’ röp Tijs, ‘aj maar lange genog bij hum in de klasse zit.’ 

De fotografe zucht. ‘Nou, toe dan mar.’ 

De hiel groep giet goed staon. Want natuurlijk wilt sommige kiender 

graag bij mekaar staon. 

‘Kiek,’ zeg Steffie tegen Johan en ze wes naor Joris en Marjolijn. Die 

twee staot mit de arms um mekaar hen, want de verkering is weer an. 

Dan mak de fotografe de foto. As een weke daornao de foto 

binnenkomp, bint de kiender slim tevreden. En de olders viendt het ook 

wel mooi. Sommigen bestelt zelfs een paar foto’s derbij, want zo’n malle 

klassenfoto hebt ze ja nog nooit eziene!  
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