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Tessa Deprez
Tessa is de eerste onderwijzer in deze rubriek die haar diploma haalde via werkplekleren. “Onderwijs leek niet
echt iets voor mij, maar mijn mama zag dit wel in mij. Ik heb deze opleiding toch overwogen en na een
observatie had ik de smaak te pakken.” Tessa is 23 jaar, staat ondertussen het 3de schooljaar in het 3de leerjaar
in VBS Heilig Hart Harelbeke. Alle goeie dingen bestaan uit drie, dus schotelen we haar drie vragen voor.

Noem me niet streng, maar wel kordaat. Vertellen over
jezelf, en eerlijk zijn, is belangrijk. Mijn leerlingen komen
uit het tweede leerjaar, maar als ze naar het vierde
vertrekken, moeten ze zelfstandig hun plan kunnen
trekken. Ik laat ze dus veel zelf nadenken: hoe ze een
probleem kunnen oplossen, hulp vragen aan de buur,
wie het aankan zelf laten verbeteren. Ik kauw dus zeker
niet alles voor.

Waar sta ik voor?

Wat wil ik?

Waar ben ik bezorgd over?

Bij de leerlingen: over de schermtijd in het weekend. Er zijn
leerlingen die het hele weekend gamen … Ga buiten spelen
en amuseer je met vrienden! Voor onderwijs in het algemeen
is het lerarentekort problematisch. Als er nog maar twee
leraren uitvallen in onze school, stelt dat ons al voor serieuze
problemen. Zorgleerkrachten doen vervangingen waardoor
zorg in andere klassen wegvalt, iedereen loopt dan op de
toppen van z’n tenen en moet dingen doen die hij normaal
niet doet. Parallelklassen erbij nemen, voor dertig kinderen
lesgeven … verre van evident.
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Dat leerlingen zich goed voelen bij mij in de
klas en dat ze graag naar school komen,
daar start alles mee. Anders zullen ze het
maximum niet uit zichzelf kunnen halen.
Ik probeer de dag niet te vol te proppen:
er moet tijd zijn voor een spelletje,
een tussendoortje of een babbel.
Een spelletje is ook nooit zomaar
een spelletje: in de kieskast zijn er
spelletjes rond rekenen, taal en veel
meer. Toen iemand gepest werd heb
ik een les laten vallen en hebben we
‘gecirkeld’: iedereen in de kring mag
heel open en eerlijk praten, zonder te
beschuldigen. Het pestprobleem was
nadien opgelost.
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