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Trudi-An Boekel kennen we als invaljuf op onze school, en als moeder van drie ex-leerlingen en één huidige. 
Maar wat niet iedereen weet, is dat zij met haar bedrijf Merel Anne Educatieve Concepten ‘De Boom Vol 
Verrassingen’ heeft ontwikkeld. Wat is dat voor een boom? Wat doe je ermee? Wie heeft er wat aan? Laat u 
verrassen! 
 
De Boom Vol Verrassingen blijkt een veelzijdige boom te zijn. Als je kleuterjuf bent, dan is De Boom Vol 
Verrassingen een prachtig hulpmiddel om op een speelse, creatieve en fantasievolle manier aan het werk te 
gaan met je klas. Bovendien helpt De Boom je om de ontwikkeling van je leerlingen op diverse gebieden te 
registreren. Als je kind bent, dan is de boom met de kabouter die eronder woont, een vriendje van de klas, die 
rust, veiligheid en plezier brengt. Als je ouder bent van zo’n kleuter, dan merk je dat de boom je meer 
betrokken maakt bij de klas.  
 
Meedoen of tegenwicht bieden 
Hoe is De Boom ontstaan? “Toen ik vijf jaar geleden wilde gaan herintreden als kleuterjuf, werd ik 
geconfronteerd met de veranderingen die in de tien jaar van mijn afwezigheid hadden plaatsgevonden in het 
onderwijs. Het leren was naar voren geschoven en ik zag de leerkrachten en de kinderen daarmee worstelen. Ik 
voelde dat ik voor de keuze stond om hieraan mee te doen, en wellicht overspannen te raken, of om iets 
positiefs te maken als tegenhanger voor het nadrukkelijke leren in de kleuterklassen. Het werd dat laatste. Ik 
werd parttime juf en besloot één ochtend in de week aan mijn positieve idee te werken”vertelt Trudi-An. 
 
Ontdekken en ervaren 
“Ik ben ervan overtuigd dat het erg belangrijk is dat jonge kinderen in een veilige omgeving spelenderwijs van 
alles kunnen ontdekken en ervaren. Daarmee leg je het fundament om tot leren te komen. Er zijn meer dan 
voldoende methoden op de markt voor voorbereidend lezen, schrijven, rekenen etc. Maar een hulpmiddel voor 
de ontwikkeling van de motoriek, voor expressie, taal, emotionele en sociale ontwikkeling, dat was er nog niet. 
En dat heb ik nu gemaakt.” 
 
Veelomvattend concept 
Vijf jaar lang werkte Trudi-An aan het concept, en vaak was ze zelf verrast door wat ze allemaal bedacht. Een 
pop (kabouter, zeeman, jongen of meisje) als tussenpersoon tussen de leerkracht en de kinderen, die de 
aandacht trekt. Vierentwintig boekjes vol fantasierijke lesideeën die passen bij het jaargetijde en het ritme 
van de dag en die alle ontwikkelingsgebieden bestrijken, plus bijbehorende kaartjes. Een houten boom met 
blaadjes van vilt, voor ieder seizoen een nieuwe dracht. Een mandje met creatieve activiteiten. 
Kiekeboekaartjes voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Meanderkaarten ter inspiratie van de leerkracht 
zelf. Observatielijsten om de bevindingen vast te leggen, inclusief zelfobservatie door de juf of meester. En 
een boekje met de onderliggende leerlijnen inclusief registratie van de doelen  die ermee bereikt zijn, voor de 
onderwijsinspectie. Tot slot een logboek waardoor de kinderen en ouders met veel plezier kunnen terugkijken 
op wat er allemaal gebeurd is in de klas. 
 
Tevreden gebruikers 
De Boom Vol Verrassingen staat als een huis. Tien zijn er al in gebruik. Trudi-An onderhoudt nauw contact met 
de scholen die ermee werken. De leerkrachten ervaren het als een waardevol hulpmiddel. Het is 
gebruiksvriendelijk, flexibel, je kunt erop leunen en het neemt werkdruk weg. Het is leuk, mooi, verrassend en 
duurzaam. Als je er regelmatig mee werkt weet je zeker dat alle ontwikkelingsgebieden die noodzakelijk zijn 
om tot schoolrijpheid te komen, voldoende aandacht krijgen. “De Boom Vol Verrassingen zorgt voor een goede 
sfeer in de klas, en als je dát hebt, kan alles lukken!” 
 
Workshops voor volwassenen 
Als je het zo leest, vind je het misschien jammer dat je zelf geen kleuter (of kleuterjuf) bent. Niet getreurd. 
Trudi-An geeft in haar blokhut in Ammerstol of op locatie workshops voor volwassenen. Want De Boom geeft 
ook inspiratie en ontspanning aan volwassenen. “Er gebeurt écht wat in zo’n workshop” constateert Trudi-An. 
“Collega’s komen nader tot elkaar, vrienden hebben een gezellige avond. Je komt tot rust, krijgt nieuwe 
ideeën en voelt je na afloop blij en tevreden.” 
 
Woud Vol Verrassingen 
En intussen bouwt Trudi-An rustig maar gestaag verder aan een woud vol verrassingen. Honderd nieuwe bomen 
worden klaargemaakt om geplant te worden. Ze staat ermee op de onderwijsbeurs en gebruikt ze in de lessen 
die ze als gastdocent geeft op een Pabo. Meer weten? Kijk op www.merelanne.nl. Veel plezier! 
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