JONG GEWELD

Chelsea Buyl
Als jongere was ze animator bij Kazou en ontdekte ze dat ze ontzettend graag omringd is door kinderen en
hen van alles wil bijleren. Vandaag is Chelsea ambulante leraar in het buitengewoon lager onderwijs type 4.
Een uitdagende opdracht die ze ontzettend graag doet. “Ik ben niet alleen leraar maar heb ook een zorgende
rol. Voor mij is dat de ideale combinatie.”

Als jongste van het lerarenteam, leer ik veel van mijn
collega’s. Anderzijds probeer ik zelf vernieuwing te
brengen in de klas. Dingen die ik heb geleerd in mijn
opleiding vul ik graag aan met inspiratie die ik online
opdoe en bijscholingen die ik volg. Op die manier
leren we van elkaar binnen ons team.
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Waarover ben ik bezorgd?

TEKST
Sandy Demandt

Het welbevinden van de kinderen komt voor
mij altijd op de eerste plaats. Ze moeten
zich goed en veilig voelen in de klas. Vanaf
het moment dat de leerlingen de klas
binnenkomen, probeer ik in te schatten hoe
ze zich voelen. Omwille van hun motorische
beperking, kunnen onze leerlingen het niet
alleen emotioneel eens moeilijk hebben,
ook fysieke klachten of vermoeidheid komen
vaker voor. Hier moet ik rekening mee
houden en mijn schoolse verwachtingen
soms aanpassen. Mijn doel is om het voor
elke leerling, elke dag zo aangenaam
mogelijk te maken.

In het algemeen baren het tekort aan middelen voor het onderwijs
me zorgen. Investeren in onderwijs, is investeren in de toekomst.
Innoveren in het onderwijs vraagt de nodige middelen. Het is
ontzettend jammer als die er niet zijn of ineens worden geschrapt.
Ook het systeem van benoemingen bezorgt me kopzorgen. Die
onzekerheid, het afwachten op het einde van het schooljaar. Het
brengt wat stress mee. Iets waar men in andere sectoren toch minder
last van heeft.

Waar sta ik voor?

Wat wil ik?
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