JONG GEWELD

Yoni Buyens
Yoni heeft net haar eerste schooljaar als kleuterjuf achter de rug en trad zo in de voetsporen van
haar mama, wiens verhalen haar inspireerden. Na eens een dagje mee lopen in de klas was ze
meteen verkocht. Het spontane en de verwondering van kleuters motiveren haar enorm. Verder
heeft Yoni er net haar vierde jaar als leidster bij de KLJ van Hoeleden opzitten en trok ze deze
zomer met zeventig leden op kamp.

Waar sta ik voor?

Ik wil zo veel mogelijk uitproberen,
vertrekkende van het welbevinden, het
betrokkene en het onderzoekende. Een
vraag als “Waarom vliegt een vliegtuig
in de lucht?” wil ik kunnen uitspitten via
boeken, het internet, in de open lucht en
door iemand in de klas langs te laten komen.
Ik wil een school die open staat om nieuwe
dingen te ontdekken en een schoolteam dat
me ondersteunt en achter mij staat. Ik vind
het als starter dan ook erg belangrijk om
vragen te kunnen stellen.
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Waar ben ik bezorgd over?

Op dit moment ben ik natuurlijk bezorgd om de
maatregelen tegen corona. Ik hoop dat we zo snel
mogelijk weer op een normale manier les zullen
kunnen geven en niet gepusht worden om gewoon de
leerdoelstellingen erdoor te duwen. Ik wil genoeg tijd
kunnen hebben tijdens de lessen om stil te staan bij de
vragen van de kinderen. Wat me ook zorgen baart is het
sociale contact waar de kleuters nood aan hebben. Ik
hoop dat het allemaal goed loopt.

Wat wil ik?

Ik sta voor onderwijs dat uit het kind
vertrekt en de bijhorende kinderlijke
nieuwsgierigheid. Kortom, het willen
weten, het wat, het hoe, het waarom en
dit in de praktijk toepassen. Ik wil een
begeleidende leraar zijn, die samen met
de leerlingen op zoek gaat en ontdekt.
Ik ga graag zo veel mogelijk met hen
naar buiten. Wanneer dit niet lukt
probeer ik dit op een creatieve manier
op te lossen door buiten naar binnen
te halen. Dit doe ik door de leerlingen
voorwerpen uit hun eigen tuin mee te
laten brengen. Zo gaan we vanuit de
klas op ontdekking naar de natuur in
ieders tuin.
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