Goede God,
help ons te zijn als Rebekka,
die ge roep e n we rd
o m de vro u w t e wo rde n va n I sa a k.
Help ons niet te beginnen
m et ‘ wa t a l s’ e n ‘m aa r’ ,
maar zoals zij onze roeping te
volgen.
Goede God,
he lp ons te zijn a l s Ma ria .
Help ons onze versie te vinden
van haar woorden:
‘de Heer wil ik dienen:
l aa t e r me t m ij ge be u re n wat u hebt
gezegd.’
Goede God,
help ons te zijn zoal s al de heil igen.
He lp o ns g ee n e xc u se s te zoe ke n,
m aa r te do en wat ju ist is.
Goede God,
help ons onze koers te richten
naar onze idealen.
Help ons het dagelijkse en het
gewone
t e overst ijgen,
e n zo e en be te re we rel d te bo u we n.
He lp o ns da t p rob e re n te zijn
voor onze leerlingen,
zo dat ze gro te r ku nne n wo rde n
dan hun beperkingen.
Amen.
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‘Moeten we dat kennen, mevrouw?’, is soms de vraag
van leerlingen als je uitweidt over een onderwerp.
Nochtans ligt daarin de essentie van wat een goede
leerkracht kan zijn.
Leerlingen herinneren zich later net die leerkrachten
die eens durfden uitweiden, die durfden verder gaan
dan wat er in het handboek stond. In vele gevallen was
dat omdat ze een stokpaardje hadden, iets waar ze
veel van wisten, dat hen boeide, en waarover ze met
enthousiasme konden vertellen.

Leerlingen zijn dikwijls in de ban van de kennis van hun
leerkrachten, of van hun vertelkracht. Nog mooier is
het als de leraren ook kunnen laten aanvoelen dat ze
bevlogen zijn. Dat er mentale helium is die hen laat
uitstijgen boven het gewone. Dat ze gedreven zijn
door iets wat verder, veel verder ligt dan de leerstof.

Inspectie en doorlichting controleren of de
leerplandoelstellingen gehaald worden, en aan die
kwaliteitseis moeten we als gesubsidieerde instelling
natuurlijk voldoen. Maar niets staat in de weg om
verder te gaan en net dat meer te geven dan moet van
het leerplan. Niets belet om de leerlingen warm te
krijgen voor het mysterie van het h/Hogere.

