JONG GEWELD

Josefine Vanhille
Als kind wilde ik al onderwijzer worden. Maar mijn ouders hadden liever dat ik na de richting
Latijn voor verpleegkunde ging. Ik was veel met theater bezig en ik miste het creatieve in die
opleiding. Dus ik maakte de switch. Mijn ouders zagen wat deze job voor mij betekende en hoe ik
helemaal open bloeide. Na veel uren mee helpen, knippen, plastificeren … kijken zij nu ook heel
anders naar een job in onderwijs.

Ik vind het jammer dat het soms weinig rond de kinderen
draait. We doen zoveel! Elk kind krijgt bijna apart les, we
doen dit allemaal met heel veel geduld en plezier. Maar ik
ben ook elke ochtend een kwartier bezig met administratie:
lijsten afvinken, wie blijft ineten, stickerkaarten fluo-actie …
Zo leggen we onszelf dagelijks veel rompslomp op. Geef mij
dan maar tijd voor een “Hoe is ’t”-ronde!. We moeten sneller
tot de kern van lesgeven komen. Richtlijnen over alles wat
moet, kunnen ook veel duidelijker.

BEELD
Jan Agten
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Wat wil ik?

TEKST
Christof De Mol

Een klas moet voor elke leerling
voelen als thuiskomen. Geef een
babbel of een knuffel als dat nodig
is, werk echt aan het welbevinden
van kinderen. Ik begrijp mogelijke
kritiek hierop, maar je kan pas
inhoud beginnen verwerven als
je je goed voelt. Daar werk ik met
mijn klas aan. Elke speeltijd gaat
de spelkoffer mee. Alles wat er in
zit, is gerief waarvan ze zelf vinden
dat ze het nodig hebben om de
speeltijd aangenamer te maken.
Daardoor is er minder ruzie, en
zo heb ik in de klas meer tijd voor
inhoud. Win-win!

Ik ben zorgend voor mijn leerlingen. Maar ik wil ook
zorgzaam zijn voor mezelf en de gulden middenweg vinden
tussen leerinhoud en welbevinden. Want jezelf overladen
is makkelijk in onderwijs. Zo had ik bijvoorbeeld een
leerling in mijn klas die niet in zijn element was. Na veel
gesprekken met de zorgcoördinator koos hij ervoor om de
lange speeltijden niet op de speelplaats te moeten zijn.
Maar hij wou constant bij mij zijn. Dat werd me te veel, ik
had te weinig ademruimte. Je moet het molentje af en toe
even af kunnen zetten.

Waar ben ik bezorgd over?

Waar sta ik voor?

17

