Meester Bart schrijft boek met uitspraken van leerlingen

'Haal uw baard weg en u bent onzichtbaard'

Volle baard, hoge kuif en hippe
kleding: Bart Ongering (31) is niet
het prototype leraar. Maar voor de
klas staan, is toch echt het leukste
wat hij zich kan voorstellen.

Niet alleen de leerlingen, maar ook
de school waar hij werkt, een
tamelijk zwarte middelbare school,
heeft zijn hart gestolen. ,,Tijdens
mijn sollicitatie liep ik door de gang
en ik wist meteen dat ik hier
thuishoor. De sfeer hier is open. Ik
kan echt een band met de
leerlingen opbouwen. Als het aan
mij ligt, sta ik hier over 20 jaar nog
steeds voor de klas.''

,,Ik heb heel lang gezocht naar wat
ik nou eigenlijk wilde met mijn
leven. Na de mavo heb ik twee
keer een opleiding in de
detailhandel geprobeerd, maar dat
was toch niets voor mij. Uiteindelijk
zei een oom - een leraar Engels van mij: 'Kom eens een dag bij mij
op school kijken. Ik denk dat het
echt wat voor jou is'. En het was
meteen raak. Ik vond het geweldig.
Die kinderen zijn puur en recht voor
zijn raap. Daar houd ik van.''

'Meester. Als u uw baard weghaalt,
bent u onzichtbaard.' Een
meesterlijk zinnetje waar Ongering
- op Facebook meer dan 16.000
vrienden - talloze reacties op kreeg.
,,Als een kind met zo'n prachtige
uitspraak komt, is mijn dag al goed.
Deze opmerking heeft ook
meerdere lagen. Ik denk dat de
jongen die het zei later iets met
woorden gaat doen. Dat merk je
vaak al snel, als kinderen
gevoeliger zijn voor taal.''

Vier jaar na zijn aanstelling op de
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
besloot de geboren Brabander om
de geinige uitspraken van zijn
schoolkinderen op te schrijven.
Eerst in een schriftje, later op
Facebook en op een weblog. ,,Het
was nadat een meisje vroeg of ik
wat zalf voor haar had - omdat haar
gezicht zo 'krokant' aanvoelde - dat
ik dacht: 'hier moet ik iets mee'.
Kinderen zeggen namelijk vaak
zulke onverwachte dingen, die zijn
te leuk om er niets mee te doen.''

Cynisme

zijn leerlingen in een boek
gebundeld. ,,Ik hoef niet op te
letten. Ik weet alles al.''
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Bart Ongering, docent Engels op de
Open Schoolgemeenschap Bijlmer in
Amsterdam, heeft zo'n lol in uitspraken
van zijn leerlingen, dat hij de leukste
citaten heeft gebundeld. 'Weer eens
iets anders dan altijd die negatieve
berichten.'
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Ongering schreef alle geinige
uitspraken van zijn leerlingen op.
'Meester,gisteren hadden we vier
seizoenen 1 dag.Het regende zelfs
witte balletjes. Ik had zoiets in nog nooit
gezien.' M.-13 jaar 'Ik googelde nog op
goodmorning pil, maar ik kon niets
vinden.' S.-13 jaar
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AMSTERDAM
Lesgeven is niet meer zo populair,
zeker niet op probleemscholen in
de grote stad. Maar Bart Ongering,
docent Engels op de Amsterdamse
Open Schoolgemeenschap Bijlmer,
is een van die docenten die elke
dag met plezier voor de klas staat.
Hij heeft de leukste uitspraken van
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Meester Bart - zoals zijn leerlingen
hem allemaal noemen - is het
positieve voorbeeld van een toffe
leraar geworden. Wat knap is in
een tijd waarin het vak van docent
op een school in de grote stad niet
hoog staat aangeschreven. ,,Het is
nooit mijn bedoeling geweest, maar
mijn omgeving krijgt door de
schrijfsels een positiever beeld van
de middelbare school. Het is weer
eens wat anders dan altijd die
negatieve berichten. Ik vind dat ook
belangrijk, want lesgeven is mijn
leven.''
dinsdag 23 april 2013

Het is voor de Amsterdammer
belangrijk dat zijn leerlingen alle
ruimte krijgen om zichzelf te zijn.
Ongering vertelt de kinderen ook
open over zijn eigen leven en merkt
dat het kinderen helpt om wat los te
komen. Cynisme houdt hij ver van
zich. Zeker als hij over zijn werk
praat. ,,Ik anonimiseer uitspraken
altijd. Maar als iemand wat
persoonlijks vertelt, dan zet ik het
nooit op mijn weblog. Dat moet in
de klas blijven, tussen ons.
Kinderen weten dat ook en
respecteren het.''
En de kinderen zelf? Die vinden het
ontzettend leuk dat hun favoriete
docent een boek heeft geschreven
dankzij hen. ,,Net kwam ik nog een
jongen tegen in de gang die zei: 'Ik
ben trots op u meester'. Dat vond ik
lief en dat heb ik hem ook gezegd.
Hij glunderde van trots. En ik ook.''
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