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DE CLOWN UITHANGEN ... EEN ERNSTIGE ZAAK

Aline Claeys (39) uit Balegem

Een bezige bij
op vele fronten
“Ik ben enorm dankbaar voor de vele kansen die ik al heb gekregen in die 17 jaar in
onderwijs”, zegt Aline Claeys. “Ik hou van de afwisseling en uitdaging die elke nieuwe
opdracht met zich meebrengt. Het kleuteronderwijs blijft mijn passie”.
“Ook veel van mijn hobby’s zijn gelinkt aan onderwijs. Ik ben creatief met haakpen en wol. Ik
ga ook steeds op zoek naar leuke, motiverende en leerrijke spellen om met de kleuters aan
de slag te gaan. Binnen COV-Scheldestreek
vertegenwoordig ik de stem van het kleuteronderwijs. Ik help mee aan de organisatie van
de pedagogische activiteiten. Ik ben ook jaren
vakbondsafgevaardigde geweest. Met plezier
maak ik ook tijd voor de ouderraad van de
Vrije Basisschool ‘De Wegwijzer’, de school
van mijn twee kinderen. Daar werk ik vooral
mee in de werkgroep ‘verkeer’.”
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Van de oudste naar de jongste kleuters
“Ik startte met een tijdelijke opdracht in het
zesde leerjaar. Gelukkig had ik toen een parallelcollega die me goed op weg hielp om deze
klasopdracht tot een goed einde te brengen.
Daarna werkte ik in Lede op een autonome
kleuterschool. De eerste jaren combineerde ik
er een halftijdse opdracht met veel tussentijdse onderwijsjobs. Ik kwam in contact met verschillende schoolculturen en kon veel onderwijservaring opdoen. Na een drietal jaar kon ik
voltijds werken in Stella Matutina ‘De
Morgenster’ in Lede. Steeds heb ik me daar
met veel passie ingezet bij de oudste kleuters.
Ik had behoefte om een nieuwe horizon te verkennen en kreeg de kans om te muteren naar
een scholengemeenschap dichter bij huis, met
name ‘Rhode-Schelde’.
Na 12 jaar heb ik mijn vertrouwde omgeving
ingeruild voor het warme team van de Vrije
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Basisschool ‘De Bloesem’ in MoortseleLandskouter, een landelijke kleuterschool met
75 kleuters. Ik kreeg daar het vertrouwen om
me over de jongste kleuters te ontfermen.”
Nieuwe inzichten
Aline volgde de driejarige DHOS-opleiding en
coaching binnen onderwijs. “Ik had het gevoel
dat ik met die input en nieuwe inzichten aan de
slag moest gaan. Sinds twee jaar ben ik beleidsmedewerker en zorgcoördinator voor de
kleuters, halftijds in de Vrije Basisschool in
Scheldewindeke. Samen op zoek gaan om het
ontwikkelingswiel van de kleuters draaiende
te houden, spreekt me enorm aan. Ik probeer
mijn onderwijservaring mee te geven en ondersteun mijn collega’s zoveel mogelijk. Als
beleidsmedewerker werk ik samen met de directeur en het team aan de onderwijskundige
ontwikkeling van onze school. Daarnaast werk
ik voor 8/24 als overkoepelend mentor binnen
onze scholengemeenschap en ben ik het aanspreekpunt voor de startende leraren. Ik heb
als mentor de taak om te coachen op de klasvloer. Ik probeer, met het hart op de juiste
plaats en een ruime blik, een luisterend oor te
zijn en de startende leraren een stap verder te
brengen in het ontwikkelen van een passende
lerarenstijl.
Wat de toekomst nog in petto heeft, dat weet
ik niet. Maar ooit nog terugkeren naar de roots
van het lesgeven, sluit ik zeker niet uit.”
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