JONG GEWELD

Jolien Pletinckx
Er zijn wel enkele juffen en meesters in haar familie, maar vooral haar eigen juffen zagen
hoe tof Jolien het vond om haar klasgenoten uitleg te geven en stimuleerden haar in de richting van lager
onderwijs. Ze volgde ook de banaba zorg. Voor het derde jaar op rij geeft Jolien les in het vierde leerjaar
in De Lettertuin in Ninove.

Ik streef ernaar om van mijn klas een veilige plek te maken, waar iedereen
rust vindt en zichzelf kan zijn. Zo bouw ik een hechte band op met de kinderen,
en als er iets is, thuis of met vriendjes, dan wil ik elk kind een luisterend oor
bieden. Zo heb ik een emotiemeter aan de muur waar ze kunnen aangeven als
er iets scheelt. En er is ons gesprekstafeltje waar we verdriet of geluk delen
na het weekend in ons vertelmoment. Ze brengen vaak een foto mee om het
gesprek op gang te brengen. Ik merk dat ze het heel tof vinden om dat te delen.
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Waarover ben ik bezorgd?
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Ik wil heel graag dat in alle scholen
de lessen meer gericht zouden zijn
op Universal Design for Learning
(UDL). We moeten niet zoeken wat
een bepaald kind nodig heeft, maar
op voorhand kijken, waaraan hebben
zorgkinderen nood, zodat iedereen dit
kan gebruiken, op zijn niveau. Met de
handboeken die we aangeboden krijgen
doen sterke leerlingen alles, de andere
niet. Moest elk kind het materiaal
mogen gebruiken op zijn manier en
gekozen moment, dan kunnen ze dat
wel aan.

Ik merk jaar na jaar dat de zorgnoden groter worden. Cognitief, maar ook
emotioneel. Vroeger was dit bij enkele kinderen, maar nu bij meerdere.
Ik ben geen psychiater of therapeut, dus de nood van onze kant wordt
ook groter. We kunnen als leraar niet alles oplossen of niet altijd helpen
en zitten soms met de handen in het haar. Ik ben ook bezorgd te zien
dat er minder sociaal contact is door sociale media en de digitale
wereld. Kinderen zien elkaar niet vaak genoeg meer live. Tijdens een
game chatten is toch niet hetzelfde als op een pleintje vrienden maken,
babbelen, iets oplossen.

Waar sta ik voor?

Wat wil ik?
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