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OMSCHRIJVING

Zes min van Jan J. Bakker is een roman over leerkrachten in het basisonderwijs en hun onderlinge
verhoudingen. Robbert Lemstra was een van de onderwijzers, maar wordt benoemd tot schoolhoofd. Dat
is voor sommigen een teleurstelling, voor anderen een reden om een extra tandje bij te zetten in het werk.
En dan is er ook nog een verleden dat een rol speelt. Robbert wordt geconfronteerd met een ex die ineens
opduikt, met een ambitieuze collega en een zelfverzekerde algemeen directeur.Collegialiteit is geweldig,
maar hoever gaat die? En wat gebeurt er als de liefde een rol gaat spelen in de arbeidsrelaties?Een boek
over een serieuze situatie - herkenbaar voor iedereen die in een organisatie werkt en samen met anderen
iets tot stand wil brengen - beschreven met droge en soms vileine humor. De auteur, voormalig
onderwijzer en onderwijsadviseur, over het boek:'Niets in dit boek heeft letterlijk zo plaats gevonden maar
alle in mijn verhaal voorkomende gebeurtenissen zijn dagelijks aanwijsbaar. De toenemende
bemoeienissen van ouders, de werkbelasting van de leerkrachten om tegemoet te komen aan grote
verschillen tussen kinderen, de regeldruk vanuit het schoolmanagement, maar ook de onderlinge
competitie, de jaloezie en de strijd om het behoud van de eigen positie.'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zes min van Jan J. Bakker is een roman over leerkrachten in het basisonderwijs en hun onderlinge
verhoudingen. Robbert Lemstra was een van de onderwijzers, maar wordt ...

Toen Johan twaalf jaar oud was verhuisde het gezin naar een benedenwoning in de Weidestraat. Op de
avond van 8 juli 1959, terwijl 'Jopie' Cruijff afscheid nam van de ...

Een sinaasappelgevecht of feest in de Hema: iedere Lowlands-editie gebeurt er iets waar iedereen het over
heeft - zelfs de mensen thuis.
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