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ZEELST - Oud leerkracht Bert 
Waterschoot (64) is bijna 65 
jaar oud en heeft 29 jaar op de 
Zeelsterhof gewerkt. Daar voor 
werkte hij veertien jaar op an-
dere scholen. Zijn volledige 
naam is Albertus, Cornelis Wa-
terschoot. Vorig jaar ging hij 
met pensioen. Hij is 43 jaar on-
derwijzer geweest. ,,Het is 
wennen om niks meer te hoe-
ven. Maar ik geniet wel van de 
vrije tijd”, vertelt hij op school. 
Daar is hij naar toe komen fiet-
sen uit Waalre waar hij woont. 
 

“Het is wennen  
om niks meer  

te hoeven” 
 
Meester Bert heeft eigenlijk in 
alle groepen gewerkt, maar het 
leukste jaar vond hij zijn laatste 
jaar in groep 6. Hij noemt dat 
een heerlijk jaar. Hij werkte 
toen drie dagen en juf Mariëlle 
twee. Zo kon hij alvast wennen 
aan zijn pensioen. Hij vond ge-
schiedenis het leukste vak om 
te geven. Zijn afscheidsfeest  
vond hij super. ,,Het was jam-
mer dat we zo’n slecht weer 

hadden, maar dat was niet aan 
jullie te merken.” 
Zijn hobby’s zijn tennis en com-
puteren. Hij geeft een keer per 
week les aan zijn zussen en 
een paar andere mensen. Hij 
leert hen hoe ze moeten om-
gaan met de computer. Dat 
blijft hij doen zo lang ze daar 
zin in hebben en het leuk vin-
den. Hij staat dus nog steeds 
les te geven.  
Meester Bert mist school best 
wel. Hij vond het namelijk heel 
leuk om met kinderen te wer-
ken. Aan ons vertelt hij dat hij 
ook wel een studie fysiothera-
pie had willen doen. Maar dat 
is er nooit van gekomen. 

Bert houdt van jaren zeventig  
muziek. Dat is muziek van toen 
hij jong was. Zoals gezegd doet 
hij in zijn vrije tijd veel aan ten-
nis, werkt in de tuin en poetst 
het huis. Dat poetsen is hij  
gaan doen omdat zijn vrouw 
nog werkt. Samen hebben ze 
een dochter en een zoon. Zijn 
dochter heet Evi. Zij is 28 jaar. 
Zijn zoon heet Joep en die is 
25 jaar oud. 
Bert heeft geen huisdier. Hij 
zou wel een hond willen heb-
ben, maar hij vindt het niet leuk 
om de hond uit te laten. Dat hij 
langzaam praat, heeft geen 
reden. ,,Het is mijn manier van 
praten.” 

• Oud meester Bert was eventjes terug op de Zeelsterhof voor een klein interview    
door Brede School Verslaggevers.             Foto: Lisette Oosterbosch/De Verhaalderij 


