JONG GEWELD

Yannick Moons
Met zijn 25 lentes is Yannick een actieve sporter. Tennislessen geven, misschien lag daar het zaadje voor
deze onderwijzer uit de stedelijke basisschool Koersel-Beringen. “Een job waar ik met mensen kon werken
was mijn voornaamste drijfveer. Studeren voor onderwijzer viel erg mee qua uitdagingen: elke dag en elk uur
is anders. Dat maakt het boeiend. En nu ik TADD ben, kijk ik uit naar een benoeming.”

Ik wil het beste uit de kinderen halen. Als het op emotioneel vlak goed
zit, kan je pas aan leren toe komen. Vooral nu tijdens coronatijd: kinderen
die al zwakker waren, zijn niet zo goed vooruit gegaan als de rest. Aan die
kloof werk ik nu extra. Ik wil hier ook mee school maken. Meewerken aan
projecten zoals onze saaie donkere
speelplaatsmuur die we met
graffiti lieten uitwerken.
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Waar ben ik bezorgd over?

TEKST
Christof De Mol

Dat kinderen zich, zeker in coronatijden, goed
voelen. Belangrijke pijlers zijn rechtvaardigheid
en verantwoordelijkheid. Elk kind maakt wel
eens ruzie, ik luister naar alle partijen en stuur
het gesprek, maar ze moeten het zelf uitklaren.
Zo leren ze conflicten oplossen. Ze zijn ook zelf
verantwoordelijk voor hun spullen, werkboeken,
… Ik geef hen vrijheid binnen mijn huiswerksysteem. Ze krijgen dit maandag mee en
vrijdag moet het in het bakje zitten. Ze moeten
zelf leren plannen wanneer ze het huiswerk
maken. Want velen sporten of hebben andere
activiteiten. Die zijn ook belangrijk! In het begin
is er wat sturing nodig, maar geen enkel kind
lukte daar niet in de voorbije vier jaar. Ouders
reageren zeer positief, ook thuis is er zo minder
druk.

De tafels drillen moet ook gebeuren en dat blijkt
vaak een serieuze opgave. Ik probeer dit leuk te
maken, maar je merkt dat de motivatie of de inzet
wat weg is. In het leven krijg je ook niet alles in de
schoot geworpen. De invloeden uit de maatschappij
zijn heel anders dan vroeger: influencers en
youtubers raken er ook en ze zien niet zo goed in
hoe school en een diploma daarbij kunnen helpen.
Niet iedereen wordt topdanser of topvoetballer.
School mag geen bijzaak worden.

Wat wil ik?

Waar sta ik voor?
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