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VERKIEZINGEN
SCHOOLRAAD
Wil je in de schoolraad?

DIT IS JE KANS!
YEAH.

De schoolraad neemt allerlei
belangrijke beslissingen over wat er op
de EIKENHOFSCHOOL gebeurt.
Maak een POSTER die duidelijk maakt
dat iedereen moet stemmen op

JOU!
Succes, iedereen.
Het aftellen begint NU!
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BELANGRIJK

moment

voor mij. Ik ben gekozen voor de SCHOOLRAAD,
en ik sta op het punt een
voor de

SPEECH

school.

klappen en iedereen begint te

is aan het

J U ICH E N .

HOERA!
oo r
id me v
e
r
e
b
k
I
speech.
op mijn

te houden
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Iedereen, nou ja, behalve M arcus Mulder
dan, die zit ergens te

Gr

mopperen.

r rr r

Ik schraap mijn keel, sta op en ontwijk de BLIK

APPLAUS

van Marcus. Daar gaat-ie…
Dag iedereen. Ten eerste wil ik
iedereen

ENORM BEDANKEN

omdat

jullie mij hebben gekozen.

MEER
APPLAUS

(Zo te zien heeft Marcus niet op mij gestemd,
want hij begint zo raar te wiebelen op zijn stoel.)
Als

NIEUW lid van de schoolraad,

beloof ik mijn

UITERSTE BEST

voor jullie te doen.

Dan hou ik de

STEM-OP-MIJ

poster omhoog.

Ik zorg ervoor dat DEZE LIJST

waarheid wordt!
(Meer gejuich – maar Marcus doet niet mee.
Hij baalt dat HIJ niet in de schoolraad zit.)
9
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Stem
op
Tom Groot!

RAAD

Dit doe ik voor JOU als je
op MIJ stemt.
MAANDAG wordt
(niet de dag die iedereen zo haat).
DINSDAG wordt JOUW KEUZEDAG
(kom naar school in de kleren die je wilt).
WOENSDAG

is

POTLOODDAG

(iedere klas kan tekenen en doedelen
voor EXTRA PUNTEN).
DONDERDAG is voortaan
(neem-je-huisdier-mee-naar-school-dag).
VRIJDAG wordt VERRASSINGSDAG
(bijvoorbeeld extra toetjes of extra grote
porties tijdens de lunch).
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Ik ben bijna klaar met mijn speech als meneer

Fullerman me onderbreekt. ‘Tom, sorry dat ik stoor,
maar ik heb GOED NIEUWS voor de klas.’

‘Nog meer GOED NIEUWS, meneer? Hoe is DAT
nu mogelijk?’ Ik maak een grapje natuurlijk. Ik kan
nog

heel veel andere dingen bedenken die goed

nieuws zijn. Zoals:

VEEL

kortere schooldagen.
wordt de

GOED NIEUWS!
BEROEMDSTE band

ter wereld (met uitzondering van

.).

GOED NIEUWS!
Een huisdier
krijgen.

ECHT GOED NIEUWS!
Ik zou zo door kunnen
gaan, maar meneer

Fullerman staat te wachten…

‘Niet alleen ben je gekozen voor de schoolraad, je hebt ook
nog eens de HOOGSTE SCORE OOIT gehaald voor het
proefwerk van vorige week. Dus mijn felicitaties, Tom.
JE HEBT HET GOED GEDAAN!’

IC H E N A P P LA U
NOG M
U
J
E
S
G
EER
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‘WOW, dat is te gek, meneer. Dit had ik
niet verwacht!’ (TOETSEN zijn niet mijn sterkste
kant, maar ik heb wel EXTRA hard gewerkt, dus
ik ben heel trots op mijn
Terwijl ik wacht totdat de kinderen stoppen met
applaudisseren, schiet me nog iets te binnen wat
ik wou zeggen.

‘Tot slot wil ik
bedanken voor het feit dat ze mij haar GELUKSpen heeft uitgeleend.’

MEER APPLAUS

LACH T en haalt haar schouders
op om te gebaren dat het niets voorstelde. Marcus
kijkt nu nog bozer.

(Ik negeer hem nog steeds.)

‘Nico Wever en Dirk Finstra, kunnen jullie
OPSTAAN?’ Dirk gaat staan en Nico

SPRINGT op en buigt en
iedereen.

T

allebei

L ACH

naar

‘NU ik in de schoolraad zit, zal ik dit jaar het
SCHOOLconcert helpen organiseren. Nico en Dirk
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opmaak TG9 :Opmaak 1

09-03-2016

14:53

Pagina 13

HEEL erg speciale band
uit te nodigen. Dus dankzij hen heb ik nu DIT.’

hadden het plan om een

Ik haal een brief tevoorschijn die ik omhooghou zodat de kinderen hem kunnen zien.

‘JA!’

‘Zal

ik hem

VOORLEZEN?’

roept iedereen (behalve Marcus, die zijn

armen over elkaar heeft gevouwen).
YO! Dudes van de Eikenhofschool, jullie schijnen

WAANZINNIGE SCHOOLCONCERTEN te hebben!
Ik stop met lezen en zeg:

‘Ze zijn blijkbaar nog

nooit naar onze schoolconcerten gekomen,’ waarop
iedereen in de

LACH schiet (nou ja, niet IEDEREEN).

Na ontvangst van jullie TE GEKKE
brief, hebben we besloten om aan het

CONCERT mee te doen, met hulp van
de enige, echte
Later, kleine DUDES!
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Ik word aangestaard
door

HEEL veel

VERBAASDE gezichten.
‘Ja, echt,
spelen. Hoe

komt op ons schoolconcert

LEUK

is

dat?’

Het heeft geen zin om door te praten,
UIT ZIJN DAK.

want de hele school gaat

Nico

SP

Zelfs Marcus staat te juichen.

RI

N GT

rond terwijl hij roept:

S
!
S
!
’
E
E
Y
Y

‘

!’

‘

en

Ik wacht tot het lawaai minder is en bedenk
ondertussen dat alles MEEZIT.
Voor de schoolraad gekozen worden,
in het voorprogramma van

EN…
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in de klas

ik sta aan de

dankzij de SCHOOLTOETS. Zucht…

ALLES loopt op ROLLETJES totdat er
OPEENS

naast mijn

HOOFD een HARD

geluid klinkt.

Ik
schrik me

,

ROT!
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