
Hoe kom je ineens als juf op TikTok terecht?

“In het begin werd ik eerder gek van TikTok dan dat ik 

het leuk vond. Maar vorig jaar haalden de kinderen uit mijn 

klas me over om een account aan te maken en dat bleek 

een succes. Ik kreeg steeds meer volgers en mijn leerlingen 

zagen met een beetje pijn in hun hart dat ik ze inhaalde! 

Gelukkig waren ze vooral ook heel trots. Na de lockdown 

kwamen er meer leerkrachten op TikTok. Logisch, want zo 

kun je steeds meer samen doen.” 

TikTok je ook onder schooltijd?

“Iedereen in de klas heeft nu wel een telefoon en dat 

neem ik mee in mijn lessen. Hoe je samen video’s 

opneemt bijvoorbeeld, maar ook hoe je omgaat met de 

commentaren op social media. Kinderen weten goed wat 

er speelt en welke trends er zijn. Als ik de eerste woorden 

van een liedje zing dat viral gaat, maken zij ‘m meteen af. 

Maar goed, kinderen zien ook "lmpjes die niet leuk zijn. Het 

is goed om daarover te praten. Zo leren ze omgaan met 

open internet. Als ik een "lmpje opneem in mijn klas, doen 

alle kinderen mee. Er zijn kinderen die van hun ouders niet 

in beeld mogen, maar die kunnen wel regisseur zijn of de 

video online zetten. De leerlingen van vorig jaar spreek ik 

nog steeds wel eens via TikTok. Dat is toch leuk?”

Groepachters van basisschool ‘t Otterke in 

Beek en Donk hebben geluk. Hun Juf Monique 

is namelijk een hit op TikTok. Grote kans dat 

je haar kent, want als Juf MLG heeft ze bijna 

200.000 volgers. 

Elke week plaatst ze hilarische video's en 

speciaal voor de VO Gids geeft ze haar beste 

tips voor jouw laatste jaar op de basisschool. 

En ze vertelt hier wat over zichzelf. 

Lachend leren 
met TikTok 

Tips van TikTok-juf Monique

Tekst: Hanneke Mijnster

Beeld: Juf Monique
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Welke tip heb je voor de overstap naar de 

middelbare school straks?

“De belangrijkste is: ga in groep 7 alvast kijken 

naar wat er allemaal is. Dan maakt het nog niet 

eens uit welk schooltype straks bij je past. Voel je 

je thuis op een kleine school of juist op een grote 

scholengemeenschap? Wil je in de wijk blijven of 

vind je het ook prima om een half uur te "etsen voor 

een school waar veel aandacht is voor bijvoorbeeld 

toneel of sport? Het is "jn om een beetje overzicht te 

krijgen van het aanbod bij jou in de buurt.” 

Is dat iets voor ouders en kinderen of speelt school 

daar ook een rol in?

“Allebei. Wij brengen hier met de hele klas een bezoek aan 

alle vier de scholen in de buurt. Op de "ets, dan weet je 

alvast de weg. Ik vind het belangrijk dat je alle verschillende 

scholen en schooltypes ziet. Dan voel je snel genoeg aan 

welke school het beste bij je past. Je kunt de toestellen in de 

gymzaal bekijken en zien hoe de kluisjes werken.”

Wat is volgens jou belangrijk bij zo’n open dag?

“Kijk door de trucjes heen. Wanneer brugklassers zelf een 

rondleiding geven, krijg je het eerlijkste verhaal. Die drone 

en 3D-printer die je tijdens de open dag ziet, zijn natuurlijk 

geen dagelijkse kost, maar het 

vertrouwen dat je krijgt van de 

leraren om zelf je gang te gaan 

op zo’n open dag weer wel. 

En: kies een school waar je je 

goed bij voelt en niet die waar 

je beste vriend of vriendin 

naartoe gaat.” 

Nog tips voor ouders?

“Kijk vooral naar het gezicht van je kind als je het 

gebouw binnenstapt. Vaak zie je het meteen al. Zet 

daarna thuis rustig de plussen en de minnen van 

de school naast elkaar en luister naar je gevoel. Veel 

kinderen weten op deze leeftijd echt nog niet wat 

ze willen worden. Ja, YouTuber misschien, of iets 

met dieren. Maar daar kun je met het kiezen van je 

middelbare school nog geen rekening mee houden.” 

Hoe bereid je je voor op de brugklas?

“Wat je in de brugklas echt moet leren, naast alle 

vakken die je krijgt, is leren om te leren. Het beste begin 

je daar in groep 8 al mee. Hoe denk je vooruit, hoe plan 

je voor een week? Ik pleit daarom ook echt voor een 

papieren agenda. Als je goed begint met plannen, heb 

je daar later veel pro"jt van. Je kunt wel zeggen dat 

het huiswerk op Magister staat, maar zolang je het niet 

zelf hebt opgeschreven, registreert je lijf ook niet dat 

je er nog wat mee moet. Overigens vind ik dat sport 

en ontspanning ook in de planning moeten worden 

opgenomen. Niet alleen de moetjes, ook de pret 

verdient zijn eigen tijd.”
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