Scène 1 – Rekenles/dictee
De juf stapt de klas binnen. Zusje komt aanlopen.
ZUSJE
JUFFROUW
ZUSJE

JUFFROUW

Goedemorgen juffrouw!
Goedemorgen perfecte leerling.
Wat ben je prachtig op tijd.
Ik heb een tekening voor u gemaakt.
Dit is Arthur.
Dit is een gevaarlijke, grote, enge hond die achter hem aan zit.
Wat mooi.
Daar word ik vrolijk van!
Zet hem maar in de kast.

Zusje zet de tekening in de kast. De juf pakt een punaise uit haar tas. Ze legt die op de plek
waar Arthur gaat zitten.
JUFFROUW

Ga jij de andere kinderen maar vast halen.

Zusje gaat weg. Dan gaat ze bij de deur staan. Ze belt met de schoolbel. Arthur komt aanlopen.
De juf doet of ze hem een hand wil geven, maar trekt haar hand gauw weg en strijkt door haar
haar.
Arthur gaat naast zijn tafeltje staan en zet zijn tas neer. Arthur gaat zitten en springt weer op.
Hij haalt een punaise uit zijn kont.
JUFFROUW

Zitten, Arthur.

Arthur gaat voorzichtig zitten.
JUFFROUW

Wil iemand nog iets vertellen over zijn weekend?

Arthur steekt zijn vinger op. De juf ziet hem.
JUFFROUW

Nee?
Mooi.
Rekenles.
Pak je spullen.

Arthur pakt een blaadje en een potlood.
JUFFROUW

Som 1.
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5 x 5 + 3 / 17 x 81 + 132 / 1/6 + 4^9 – 18 + 23486,001 x √52 – π – 12% + 44 x 501
x 502 + (a^2 + b^2) / 84217,3582 + 78 – 33 + x^3 / 3/5 + √31 / 6 x
1.001.288,63(eenmiljoenduizendtweehonderdachtentachtig)+1 =
JUFFROUW

We gaan verder met kansberekening.
Arthur, jij leest voor.

Ze geeft Arthur haar boek.
JUFFROUW
ARTHUR
JUFFROUW
ARTHUR

JUFFROUW

Som 2.
Arthur gaat op maandagochtend naar de slager.
Dat is dom van Arthur, de slager is gesloten op maandagochtend.
Arthur gaat op maandagmiddag naar de slager.
Op zijn lijstje staat: vier en een half kilo gehakt, twee saucijzen en een pond
niertjes.
In zijn portemonnee heeft hij een briefje van twintig, een briefje van tien en
twee muntstukken van vijftig cent.
Een kilo vlees kost gemiddeld 5 euro en 23 cent.
Zijn tas kan een gewicht dragen van 7,5 kilo.
HoeHoe groot is de kans dat Arthur bij het oversteken wordt overreden door een
vrachtwagen?
Iemand?
Jammer, heel jammer.
Teleurstellend.
Som 3.
Arthur heeft zeventien knikkers.
Tien witte, en zeven zwarte.
Hij stopt de knikkers zonder te kijken in zijn neus.
Hoe groot is de kans dat alle zwarte knikkers in zijn rechter neusgat zitten.
Ik herhaal: hoe groot is de kans dat alle zwarte knikkers in zijn rechter neusgat
zitten.
Iemand?
Nee?
Dan zullen we het uit moeten proberen.
Arthur, jij neemt morgen je knikkers mee.
Taalles!
Dictee!
1. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
2. Het ongehoorzame kind werd detentie opgelegd.
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3. De respectloze jeugd krijgt zijn verdiende loon.
Topografie!
Proefwerk.
De Juf geeft Arthur een blaadje met de kaart van Nederland. Terwijl Arthur het
proefwerk maakt blaast ze rook in zijn gezicht. Ze tikt as op zijn hoofd. Ze maakt
lawaai met de liniaal. Slaat dan op de tafel. Arthur’s potlood vliegt weg. Hij moet
het halen. Blaadje pakken en voor zijn neus houden. Arthur pakt het blaadje en
vliegt naar achteren.
JUFFROUW

Nakijken!

Arthur geeft zijn blad.
JUFFROUW

Fout.
Jongens, Arthur heeft het fout.
Dit is niks.
Jij bent niks.
Prutswerk.

Juf scheurt het blaadje doormidden en wijst naar de prullenbak. Arthur gooit het blaadje weg,
krijgt een schop van de juf en belandt in de prullenbak. De juf belt met de schoolbel.
JUFFROUW

Speelkwartier!
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