JONG GEWELD

Elodie Botte

Meer zorg voor collega’s en directie! Zet je er als directeur maar
aan om bij zieke leraren in een school met vier vestigingen nog
klassen van 30 kinderen te verdelen! Als de zorgleerkracht
moet bijspringen zijn er weer te weinig zorguren.
Meer middelen voor onderwijs! Dit jaar heb ik uitzonderlijk 19 kinderen en zo kon ik een hele muziekhoek
inrichten. De piano en andere leermiddelen zijn trouwens van mezelf. Ik maak bewust tijd voor muziek
want dit zorgt voor een beter geheugen, voor
samenhorigheid, muziek ontspant. Daar wordt
te weinig bij stilgestaan. We hebben een leermeester voor LO, voor godsdienst … waarom
niet voor muziek of plastische opvoeding?

Wat wil ik?

Kinderen zijn het mooiste publiek: er gaat een magische wereld open, een eigen wereld vol veren bewondering waarin je een mooie rol kan spelen. Als conservatoriumstudent werkte ik mee
aan musicalkampen. Ik gaf toneel- en muzieklessen aan kinderen. Dat heeft me doen besluiten
om voluit te gaan voor lager onderwijs. Ik geef nu les in VBS Gertrudis in Landen.

Jonger dan 26
met een boodschap?
Word Jong geweld!
Mail naar cov.basis@acv-csc.be
of stuur een Facebook
Messenger-bericht
naar @hetCOV.
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Waar ben ik bezorgd over?

BEELD
Gert Dekeyzer

De school moet een plek zijn om
uit te zoeken wie je bent en wat je
kan. Kinderen zijn geen leeg vat:
we leren hen dingen bij, maar we
moeten de creativiteit en fantasie
ook uit de kinderen laten komen.
Zo haalde ik tijdens een musicalproject in mijn stageschool
muzisch talent uit een jongen die
nooit iets anders deed dan voetballen. Hij treedt nu op met
‘40-‘45, Scala … Iedereen kan iets!
Het kind moet dit kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Lesgeven moet terug op de eerste plaats komen.
We moeten terug naar de essentie van onderwijs
en dat is niet het administratief werk. Nu zijn er teveel systemen die te weinig of naast elkaar worden
gebruikt: individuele screenings, omniwize, smartschool, … We vergaderen hier ook te vaak over. Laat
dat even staan en werk een project uit!

TEKST
Christof De Mol

Waar sta ik voor?
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