


– Dank aan iedereen in het onderwijs die 
zich heeft laten zien en anderen zag in 

coronatijd.
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Ideetje 
– van Y.

Zullen we dat voortaan
ook doen als we eindelijk weer
fysiek onderwijs hebben
stel je glimlachend voor

Op het einde van het college
doei roepen
de duim opsteken en
naar elkaar zwaaien
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Ervaringsdeskundige
– L.

Dus dacht ik,
ga ik voor mijn afstudeerwerkstuk
bij de leerlingen in groep 6 onderzoeken hoe
hun taakinitiatie en doorzettingsvermogen
bij lastige opdrachten
kan worden gestimuleerd
op afstand

Inmiddels
weet ik, zuchtend achter mijn laptop 
op deze zolderkamer, beter dan wie ook 
wat uitstelgedrag is, waardoor het veroorzaakt wordt 
en hoe men het zou kunnen 
voorkomen of  aanpakken
morgen (of  volgende maand)
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Note to self
– Natalia

Als de beslisbomen het zicht
op het bos belemmeren
en de beren op de weg
talrijker zijn dan
die voor de ramen
is het tijd 
om gebaande paden 
te verlaten
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Alles onder controle
– voor Ellen

Nee
maar mijn vriend zei vanmorgen
kijk wat wel goed gaat
Nou, in dat kader:
het lukt me nog net
mijn plas op te houden 
tijdens jouw online college
Dus dat
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Coronabriefje

Liefe juf  Hettie

Ik mis je hil erg
en hoop dat je snel beeter bent
mij moeder is ook wel een liefe juf
maar ze snapt niks van de somme
die hep ik haar net uitgelegt

ik heb me dobbelsteen nu op root gezet
anders krijg ik me eige werk niet af
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Bewapend
– voor Blaise

Vanmorgen las ik Mandela’s quote:
Education is the most powerful weapon
we can use to change the world

Direct daarna zag ik
dertig slaperige koppies op de computer
chocopasta in een mondhoek

Meer dan ooit
was ik gemotiveerd
mijn pijl en boog te spannen

het vertrouwen in de kinderen
op hen af  te vuren

Mijn grootste glimlach te laten 
inslaan als een bom
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Grootvader Simon

Stel dat mijn kleinzoon later
als hij mijn leeftijd van vijftien bereikt heeft
in oude dozen op zolder
zit te zoeken

Mijn stoffen mondkapjes vindt
en aan me vraagt:
Opa, werkte je vroeger
in het ziekenhuis?

Dan zal ik zeggen: 
nou jongen,
dat is een lang verhaal
ik werkte niet in het hospitaal

m’n operatietafel
was een bureau van twee
bij een, maar om me heen 
was het een sicke bende
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Weet je wat erg is meneer?
– Tjeerd

Iedereen in ons huis hier is in quarantaine
Gisteren mochten we eindelijk een keer
pizza van Domino’s thuisbezorgd bestellen
En wat denk je?
proef  ik niks
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Energizer
– klas VA1

Wie het eerst 
een roze kerstattribuut in beeld brengt
krijgt  een nieuwjaarskaart

omg
Wat is er met mij gebeurd?
ik had je een jaar geleden echt niet geloofd

als je mij 
verteld had dat ik als een malle
door het huis zou gaan rennen

om snailmail te krijgen van mijn docent
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Gesloten sportschool
– Wouter

Sinds een paar weken
passen jouw schouders
weer in mijn beeldscherm
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Begripsverandering  

Ja zeg je 
isolatie 
was ooit iets
voor je zolderkamer
waar je dan subsidie 
voor kon aanvragen
zodat het er iets
behaaglijker zou voelen

Ik kan je vertellen
het is nu alleen maar
*ut
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Essentieel

Weet je wanneer we ons echt 
zorgen moeten gaan maken?

Als Coronakapsels 
de norm gaan worden zegt hij

En bindt  zijn haar met een weckflesring
tot een hoge knot op zijn hoofd
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Doolhof
– B. en C.

Ik heb al honderd rondjes 
om de vijver
gewandeld
met mijn moeder

Blijven bewegen
zegt ze
en iets met vitamine D
Als dit het echte leven is

Je kijkt weg

Ik ook hoor je dan
hij kijkt je aan, en vraagt
Zullen we dat voortaan
maar samen doen?
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Multitasker
– Suze

Wie kan 
koekjes bakken 
de pakketbezorger
laten lachen
een pony borstelen
handstanden doen
het kastje lakken

en toch
net op tijd
antwoorden
op de vraag 
van de meester
die dan zegt
goed opgelet meid!
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Voorbeeld

Een levensgrote voetbalposter
achter jou op je slaapkamerdeur

vertelt ons 
wie je kan en wil zijn
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Positieve zelftest

Elke ochtend kijkt zij zichzelf
door de spiegel
diep in de ogen

Vraagt zich af: maak ik me druk
om de juiste dingen
is dat wat verdriet oproept

de pijn waard en
word ik blij van dat wat
er werkelijk toe doet?

Wacht vijf  minuten
tekent dat in het 
bewasemde oppervlak

twee streepjes
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Klem
– voor A.

Links in het levend schilderij een tuimelbeker
achter je een lachend nijlpaard
op het behang

Je fatsoeneert je baard, schraapt 
je keel, zet het beeld 
op presenteren

Om zes over twee vannacht
verstuurde werkmailtjes
verschijnen in het scherm

Je opent de powerpoint
leest voor: studenten vragen
meer mentale ondersteuning
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Daar ben je weer:
als een schildpad
met ingetrokken nek

op een roze klapstoel
aan het tafelblad
van een hoogslaper

Je besluit: 
voel ruimte om
te reageren 
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Intervisie met Korthagens ui-model
(Of: hoe zie je jezelf en je professionele rol)

Dat ik tegen onze hond schreeuw
dat hij niet door mijn instructie heen
moet blaffen

een half  uur later een beetje
touwtje sta te springen in de voortuin
en dat dan pleinwacht noem
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Testlocatie
– Jort

Laat dit maar snel 
voorbij zijn
zucht je

Terwijl ik denk aan
oplopende getallen
laboratoria

gesloten klassen
de avondklok
ic’s

zeg je:
mondelinge toetsen 
zijn nooit mijn sterkste kant geweest

en nu ook nog online
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Ester Tuenter is senior docent en onderzoeker bij 
Iselinge Hogeschool, het educatieve kenniscentrum 
van regio Oost Nederland. Ze markeert als huisdichter 
belangrijke gebeurtenissen binnen de hogeschool met 
haar poëzie. Deze bundel werd geschreven in aanloop 
naar de poëzieweek 2022, in een periode waarin 
leerlingen, leerkrachten, studenten en docenten werden 
gevraagd veerkracht te tonen in het onderwijs dat 
ze samen maakten: online en op afstand, hybride en  
fysiek. De Coronaportretten werden aangeleverd door 
alle betrokkenen uit de regio, maar ook ver daarbuiten. 
Cases kwamen ondermeer ook van studenten uit de 
internationale klas van de UCLL lerarenopleiding in 
Leuven (België) en een directeur van een stageschool op 
Curacao, waarvoor dank!
Onderwijs bleek ook in de afgelopen periode een 
krachtig in te zetten wapen om de wereld in het klein 
of  groot, te veranderen.
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