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Lieve leerling
Roos zegt tegen Babs: ‘Ik heb expres een heleboel 
fouten in mijn dictee gemaakt om de meester een 
plezier te doen.’
‘Hoezo dan?’ vraagt Babs verbaasd.
Antwoordt Roos: ‘Hij heeft namelijk pas een nieuwe 
rode pen gekocht.’
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Spieken
‘Jongens, er is weer gespiekt tijdens het proefwerk,’ 
zegt de juf.
‘Hoe weet u dat, juf?’ vraagt een van de leerlingen.
‘Nou,’ zegt de juf. ‘Dat weet ik omdat op het proefwerk 
van Ilse bij vraag 3 DAT WEET IK NIET stond, en bij 
Willem IK OOK NIET.’

Rara
Het is vies en je kunt ermee schrijven. Rara, wat is het?
Antwoord: Een vuilpen.
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Brief
Een leraar loopt een klas binnen die vol zit met 
leerlingen. Op het bureau ziet hij een envelop liggen
Hij maakt de envelop open en haalt er een vel papier 
uit waarop alleen het woord ‘IDIOOT!’ staat 
geschreven. Onderzoekend kijkt hij de klas rond maar 
hij kan niets vreemds ontdekken. Hij zucht even en 
zegt: ‘Ik heb wel vaker brieven gehad van leerlingen die 
waren vergeten hun naam eronder te zetten. Maar dit 
is de eerste leerling die een brief stuurt met zijn naam 
eronder, maar vergeet om de rest van de brief te 
schrijven!’

Lerarentekort
Waarom wil niemand leraar worden?
Antwoord: Het verdient geen do-cent.

Aardrijkskunde
Jolans vader zit te wachten tot Jolan thuiskomt, maar 
het is al heel laat. Zijn vader gaat kijken waar hij blijft. 
Hij vindt hem op het schoolplein. 
‘Jolan,’ vraagt hij, ‘waarom kom je niet naar huis?’ 
Jolan antwoordt: ‘Nou, we hebben vandaag met 
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aardrijkskunde geleerd dat de aarde draait. Ik zit hier 
te wachten tot ons huis voorbijkomt.’
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Cavia’s
Karlijn zit op school. Ze zijn aan het rekenen. 
De juf zegt: ‘Stel: je bent jarig en ik geef je vier cavia’s. 
En morgen geef ik je er nog drie. Hoeveel cavia’s heb je 
dan?’ Karlijn antwoordt: ‘Acht!’ De juf vraagt: ‘Hoe 
kom je daar nou bij?’ Karlijn antwoordt: ‘Omdat ik al 
een cavia heb!’

Foutjes
Wat voor kleding moet je aandoen om je fouten weg te 
halen?
Antwoord: Gumkleding.

Tik-tok
Annika zit op school. ‘Hoe laat is het?’ vraagt ze aan de 
juf.
Antwoordt haar juf: ‘Drie uur.’
‘O, nee!’ roept Annika uit.
‘Wat is er?’ vraagt de juf.
Antwoordt Annika: ‘Ik vraag al de hele dag aan 
iedereen hoe laat het is en ik krijg steeds een ander 
antwoord!’
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Vergeten
Berivan komt te laat op school. 
Zegt de juf: ‘Berivan, waarom ben je vandaag te laat?’ 
Antwoordt Berivan: ‘Ik was vergeten om wakker te 
worden!’

Giechelraadsel
Wat begint te giechelen als je je pennen erin stopt? 
Antwoord: Je etui-hihi
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Ongelukje
Tijdens de tekenles moeten alle kinderen een 
spreekwoord tekenen. Mireille tekent op haar blad een 
hoek met de meester er in. 
Vraagt de meester: ‘Mireille, wat is dat voor 
spreekwoord?’ ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje!’ 
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antwoordt Mireille. De meester wordt zo kwaad dat hij 
Mireille naar het hoofd van de school stuurt.
Het schoolhoofd vindt het wel meevallen en geeft 
Mireille de opdracht om nog een spreekwoord te 
tekenen. Dus Mireille begint weer te tekenen en 
tekent het schoolhoofd en de meester. Waarop het 
schoolhoofd vraagt: ‘Wat is dat voor spreekwoord?’ 
Zegt Mireille: ‘Een ongeluk komt nooit alleen!’

Biologie
‘Ezra, weet jij een dier zonder pootjes?’ vraagt de 
meester. 
‘Een worm,’ zegt Ezra.
‘Kun je er nog een opnoemen?’
‘De grote broer van die eerste!’

Neus
Shanta zit op school. Ze peutert de hele tijd in haar 
neus. 
De meester vraagt streng: ‘Shanta, waarom peuter je in 
je neus?’
Waarop Shanta antwoordt: ‘Dit is toch de 
peuterschool!’
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Straf
Wolf gaat naar school en vraagt: ‘Juffrouw, kun je straf 
krijgen voor iets wat je niet gedaan hebt?’
De juf antwoordt: ‘Nee, waarom vraag je dat?’
‘Nou, omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb.’


