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Melissa De Cock

Een trotse,
bezorgde
en geëngageerde
collega
Melissa De Cock (30), mama van de driejarige Gust, is kleuterjuf in de Heilig Hartschool
Tereken in Sint-Niklaas. Melissa: “Ik ben trots op onze job, bezorgd om werkbaar werk en
geëngageerd voor mijn collega’s. Samen maken we school!”
Melissa heeft de Banaba-opleiding ‘Zorg
verbreding en remediërend leren’ gevolgd en
werkt nu als zorgleraar en zorgcoördinator.
Melissa: “Vanuit mijn professionele gedreven
heid ben ik in 2017 COV-bestuurslid geworden
van de regio Land van Waas. Het bestuur was
op zoek naar nog wat extra (jonge) mensen en
wanneer ik gevraagd werd om deel te nemen
aan hun bestuursvergaderingen, moest ik niet
lang nadenken. Ik vul het mandaat van peda
gogisch afgevaardigde van de regio in. Sinds
het voorbije schooljaar ben ik ook vakbondsaf
gevaardigde in onze school.”
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“Als mama begrijp ik dat ouders het moeilijk
hebben om hun kostbaarste bezit in onze han
den te leggen. Ik vind het dan ook onze taak
om het vertrouwen van de ouders ten volle te
benutten: kinderen al spelend laten leren en
ervoor zorgen dat ze graag naar school ko
men. Als kinderen betrokken bezig zijn, zetten
ze elke dag kleine stapjes in hun ontwikke
ling.”

“In mijn job krijg ik de uitdaging om samen
met ons team oog te hebben voor de specifie
ke onderwijsbehoeften van kinderen en op
zoek te gaan naar redelijke aanpassingen. Dat
vraagt deskundigheid, flexibiliteit, creativiteit
en heel wat geduld. Vaak moeten we in de ont
wikkeling een paar stappen terugzetten, de
basis extra versterken, om de kinderen daar
na volop verder te laten groeien. Daarom kijk
ik niet naar waar een kind nu staat in zijn ont
wikkeling, maar vooral welke weg het al heeft
afgelegd. Het geeft mij als juf heel veel vol
doening om in dat proces een bijdrage te kun
nen doen en op die manier ons team te ver
sterken.”
Melissa staat op de foto met handpop ‘Raf gi
raf’. “We gebruiken de handpop tijdens ons
jaarthema ‘Respect’. Respect vinden wij één
van de belangrijkste bouwstenen om kinderen
mee te geven in hun verdere leven.”

RESPECT RAF ... EN MELISSA .... EN IEDEREEN!
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