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Toetsen en stress 
Vorige week schreef ik over januari de maand van de 
toetsen. Inmiddels zijn toetsen voor ons als 
onderwijzend personeel al zo “gewoon” geworden, 
dat ik me niet altijd realiseer dat deze toetsen voor 
sommige kinderen (nog steeds) veel stress 
veroorzaken. Ik vond een stukje op internet dat ik u 
niet wil onthouden: 

Wat is stress? 
Waarom heeft de een veel meer last van stress dan de ander? Daarvoor moet je 
eerst de oorsprong van stress weten. Stress is namelijk een biologische reactie op 
een bedreigende situatie. Maar ja, wat is bedreigend? Dat verschilt natuurlijk van 
persoon tot persoon. Sommige kinderen vinden op het podium staan voor publiek 
verschrikkelijk en anderen doe je er een groot plezier mee. 

Toets Stress 
Of een toets als stressvol wordt ervaren hangt af van hoe bedreigend een leerling de 
toets inschat. Bedreigend is dan wel een gek woord. Maar wat ik bedoel is: wat voelt 
een leerling over deze toets? Hoe belangrijk is deze toets voor de leerling? En als je 
dat omdraait: hoe gevaarlijk/bedreigend is hij voor de leerling? Niet voor zijn leven 
natuurlijk, maar het gevaar op school zit hem voor leerlingen in zaken als: 

● belangrijkheid van de toets voor de overgang 
● de waarde van het toetscijfer 
● het vergeten van de geleerde stof 
● reactie van anderen 

En dat is indirect ook het leven van een leerling. Want een groot deel van zijn tijd 
brengt hij door op school. Van allerlei kanten zijn er, al dan niet, hoge verwachtingen. 
Het gaat dan over de bedreigingen in de vorm van de reactie van anderen 
(klasgenoten, leerkrachten en ouders) over het te behalen resultaat. Kortom, een 
leerling kan behoorlijk wat bedreigingen ervaren. 
 
Stress hanteerbaar maken 
Van nature zijn sommige mensen grotere ‘stresskippen’ dan andere. En dat is niet 
erg. Want stress kan ook zorgen voor betere resultaten. Het gaat er om hoe een 
leerling omgaat met de stress. Deze stap wordt alleen vaak overgeslagen op school. 
Want ‘natuurlijk is iedereen zenuwachtig’ voor de toets. En ‘het komt allemaal wel 
goed’. 



Alleen………. hoe dan? Een leerling die veel last heeft van stress en de daarbij 
behorende gedachten heeft niet genoeg aan deze zinnen. Daarom is het echt 
belangrijk dat we kinderen vertellen hoe ze kunnen omgaan met hun stress: 

Niet ingewikkeld of diepgaand, gewoon to-the-point. 
1. Acceptatie: uitspreken dat je echt zenuwachtig bent en je hierin gekend 

voelen. 
2. Ademhalen: diep en bewust ademhalen zorgt voor meer rust en ontspanning. 
3. Jezelf bevragen: is dit waar wat je denkt? Kun je zeker weten dat dit waar is? 
4. Voorstellen: hoe zou het zijn als het niet waar is wat je denkt? Hoe kun je je 

gedachten omdraaien? 
5. Ontspanningsoefening: dit is geen verloren tijd, maar nodige tijd! Zo kun je 

geconcentreerd beginnen. 
 
En misschien het belangrijkste: relativeer de belangrijkheid van zo’n toets met je 
kind. Voor kinderen lijkt het soms of “hun leven ervan afhangt”, maar ….. 
 
Extra gymles vol voor groep 3/4/5 
Helaas is de extra gymles voor groep 3/4/5 vol, dit betekent dat onze leerlingen niet 
deel kunnen nemen in deze periode. De leerlingen die zich aangemeld hebben voor 
de extra gymles van groep 6/7/8 kunnen wel deelnemen.  

 
Bijbelverhalen 

Gelukwensen (week 2 t/m 4) Inhoud: Gelukwensen, geluk en 
ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Gaat het feest niet door? (Lucas 14, 16-24); Bartimeüs (Lucas 
18, 35-43).  
middenbouw: Een kromgegroeide hand (Marcus 3, 1-6); Het grote feest 
(Lucas 14, 16-24). 
Bovenbouw: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van 
de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24). 
 
 

 
 
 



Staken: school gesloten donderdag 30 en vrijdag 31 januari (herhaling) 
 
En ja, wij doen weer mee aan de landelijke onderwijsstaking op 
donderdag en vrijdag 30 en 31 januari a.s.  
Er is inmiddels wel een nieuwe CAO aangenomen die een deel van 
de problemen in het onderwijs oplost, maar we vinden het allemaal 
niet structureel en er is meer nodig om goed onderwijs, ook in de 
toekomst, te garanderen. Daarom gaan we weer de barricaden op 
om de politiek ervan te overtuigen dat er echt structurele 
oplossingen moeten komen om b.v. het lerarentekort tegen te gaan 
en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. 

 
Kapotte ipads 
Het komt best regelmatig voor dat ipads kapot gaan. Niet altijd 
door eigen schuld natuurlijk, maar we merken ook best vaak dat 
kinderen onzorgvuldig omgaan met hun kostbare ipad. Wilt u 
nog eens met uw kind(eren) in gesprek gaan als u ziet dat ze er 
onvoorzichtig mee omgaan. 
We hebben de afspraak dat, als een ipad, in een schooljaar voor 
de tweede keer kapot gaat, dat het apparaat dan op school blijft 
en niet meer mee mag gaan naar huis. 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks

 


