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Daniëlle van den Berg
leerkracht groep 7
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De Wissel

“Je staat er hier nooit alleen voor. We doen het samen.”
“Ik heb altijd geweten dat ik voor de klas wilde staan. Na het vmbo heb ik eerst de mbo-opleiding
Onderwijsassistent gedaan en daarna de Pabo. Na de Pabo heb ik in verschillend schoolsoorten invalwerk
gedaan. Eerlijk gezegd vond ik het reguliere onderwijs een beetje saai, ik voelde me het meest
aangetrokken tot het sbo.
Mooi en uniek
Dit jaar heb ik groep 7. Op deze leeftijd beseffen de kinderen al heel goed dat ze anders zijn. De wereld
benadert ze vaak ook als een buitenbeentje. Dat is heel hard. Des te belangrijker om deze kinderen te
laten voelen dat ze mooi en uniek zijn, dat ze hun eigen talenten hebben en dat ze er mogen zijn.
Het is geweldig als je een kind ziet opbloeien. Bijvoorbeeld een jongetje dat eerst helemaal in zijn schulp
zit en denkt dat het niets kan, maar uiteindelijk zelfs een presentatie durft te geven aan de hele klas. Daar
doe je het voor.
Je doet het sámen
En soms kom je gewoon even niet verder met een kind. Dan is het fijn dat er binnen het team allerlei
specialisten beschikbaar zijn. Maar ook bij collega-leerkrachten kun je veel halen. We lopen makkelijk bij
elkaar binnen om te sparren of om even stoom af te blazen. Want dat gebeurt natuurlijk ook, soms zit je
er gewoon even doorheen. Dan is het heel steunend om collega’s te hebben met een luisterend oor die
kunnen relativeren. Je staat er hier nooit alleen voor, je doet het echt sámen!
Eigenaarschap
De afgelopen drie jaar zijn we actief bezig om het eigenaarschap van kinderen te versterken. Aan het
begin van het schooljaar hebben we bijvoorbeeld kind-oudergesprek, waarin we bespreken: wat wil je dit
jaar leren, wat heb je daarvoor nodig, wie kan jou daarbij helpen? Kinderen zijn ook bij het
rapportgesprek, waarin we de progressie bespreken. Ik merk dat de kinderen steeds meer
verantwoordelijkheid nemen, dat is heel tof om te zien.”

