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Waar ben ik bezorgd over?

Als jonge leraar is het moeilijk om tegen een ouder in te
gaan. Een minder positief oudercontact is niet eenvoudig
als starter. Ik vind het dan ook positief bij ons dat de
directeur en de zoco mee kunnen aanschuiven bij zo’n
gesprek. Dat kan bij alle leraren. Ik heb dat ook zelf
gevraagd, want ik kan altijd bijleren. Feedback krijgen is
belangrijk. Ik hoop dat iedereen even goede ondersteuning
krijgt als bij ons op school.

Soms mis ik een mannelijke babbel … Ik pleit voor meer mannen in
onderwijs. Ik denk dat wij op een andere manier kijken naar de dingen en
soms makkelijker relativeren, bijvoorbeeld bij een voorval in de klas. Wij gaan
daar sneller over heen. Al heeft het natuurlijk ook met je persoonlijkheid te
maken. Ik merk wel dat de leerlingen zelf ernaar uitkijken om in het vijfde
eindelijk eens les te krijgen van een meester. Als jonge man voor onderwijs
kiezen is keitof: ik vind het een heel veelzijdige en uitdagende job. Een job als
burgerlijk ingenieur, iets in economie of wetenschappen wordt tegenwoordig
veel aantrekkelijker gemaakt. Studenten een voorzet geven om leraar te
worden, dat zou in het lespakket moeten zitten. Studenten zouden meer
kennis moeten kunnen maken met de lerarenopleiding. Ikzelf ben door een
kijkdag in het middelbaar, gevallen voor onderwijs.

Wat wil ik?

JONG GEWELD

Yannick Van Cauter

Een van de enige mannen in de Kouterschool in Malderen is Yannick.
Hij is nu 24 en bleef er plakken na zijn stages.
Op zijn verlanglijstje: een extra man in het team.

Waar sta ik voor?

Als leraar wil ik voor de kinderen
een luisterend oor zijn. Naast de
gevoelsmeter hebben we in de klas
ook een problemenbus. Kinderen
geven aan of ze over een ruzie of
leerstofvragen willen praten. Ik vind
het belangrijk dat kinderen zich goed
voelen want ik wil pesten voorkomen.
Ik voel me dan ook op mijn plek op
onze KiVa school. Samen tegen pesten
met het Finse antipestprogramma
KiVa, dat werkt.
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