JONG GEWELD

Lara De Prins
In de KAJ was leidster Lara een magneet die zich het lot van de soms wat moeilijker handelbare kinderen
aantrok. De klastitularis van Lara in het zesde middelbaar raadde haar aan om haar droom achterna te gaan
en juf te worden. Missie met glans geslaagd dus. “Ik ben supergemotiveerd en smeet me in alle stages in
het gewoon en buitengewoon onderwijs. Een Banaba zorg bijstuderen sloot daar goed bij aan.”
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Waarover ben ik bezorgd?

Een leerling kan pas tot leren komen als het goed in zijn vel zit en
gelukkig is. Indien niet, is lesgeven zinloos. Je moet ‘ontprikkelen’ via een
bewegingstussendoortje, door even naar buiten te gaan, alle zorgen te
vergeten. Ik wil meer luisteren naar elke leerling. In een kleine klas van
het buitengewoon onderwijs kan dat ook echt. Daarnaast ben ik streng en
rechtvaardig, maar er is ruimte om open en eerlijk te zijn. Ze komen naar me
toe als ze met iets zitten, ook wanneer het niet met school te maken heeft.

Vandaag sta ik in het gewoon onderwijs, maar
in het buitengewoon onderwijs heb ik ook heel
graag lesgegeven. Het spreekt me erg aan. Ik
vind het heel fijn en rustgevend dat je er op
het niveau van het kind kan werken. In het
gewoon basisonderwijs is er een enorme
druk op lesdoelen en eindtermen. Voor
sommige leerlingen is er dan geen tijd voor
bijvoorbeeld een verlengde instructie, ook als
dat nodig is. In het buitengewoon onderwijs
kan je beter inspelen op de noden. Je
werkt samen met een multidisciplinair
team en er is veel overleg. Die
constructieve samenwerking en
mentaliteit spreekt me aan.

Het coronavirus heeft sporen achtergelaten, veel kinderen hebben
een leerachterstand. Ik merkte na een periode afstandsonderwijs
door een zieke leraar, dat het niveauverschil groter was geworden
en dat dit moeilijk bij te benen is. In het zesde leerjaar waar ik nu sta
is de motivatie soms zoek. Er heerst bij leerlingen een mentaliteit
dat de school niet zo belangrijk is. Dat heeft, denk ik, ook met de
coronaperiode te maken.

Waar sta ik voor?

Wat wil ik?
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