“Al 15 jaar heb ik het ontzettend naar mijn zin”
Ik ben als aardrijkskunde docent op een muloschool in Suriname
begonnen. In 2001 kwam ik op deze school terecht en al 15 jaar
heb ik het ontzettend naar mijn zin. Mijn doel is de leerlingen
kundig, verantwoordelijk en zelfstandig te maken zodat ze een
leven kunnen opbouwen in de maatschappij.
Wat ik vooral heb geleerd en meegeef aan anderen, is dat als je
investeert in de relatie met de vmbo-leerling de rest vanzelf gaat.
Het lesgeven en de ontwikkeling van de leerling gaat zoveel beter
als je een goede relatie hebt met ze. Ze staan open voor je en
durven naar je toe te komen en gesprekken met je aan te gaan.
Dat geeft mij energie.
In mijn werk vind ik het belangrijk dat ik een prettige en veilige
leeromgeving creëer. Ik bied structuur en ik wil dat leerlingen elke
dag met plezier naar school komen. Goede loopbaanbegeleiding
staat voorop. Vmbo-leerlingen krijgen vaak een stempel dat ze
moeilijk of niet gemotiveerd zijn. Met de juiste begeleiding bloeien
ze op. Ik let vooral op mijn toongebruik en vergeet niet
complimenten te geven. Ik richt mij op positieve leerpunten en
koppel deze aan persoonlijke doelen. Het geeft mij energie als ik
leerlingen zie groeien in hun competenties en dat ik resultaten zie.
Naast het lesgeven coach ik stagiaires, nieuwe en ervaren
docenten in hun werk. Ik coach nu twee stagiaires in hun tweede
en derde jaar. Na een aantal maanden staat één stagiaire al
zelfstandig voor de klas. Ik creëer een omgeving waarin ze
zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Bij het begeleiden van
stagiaires en nieuwe docenten vind ik het belangrijk dat ze hun
eigen stijl ontwikkelen.
In de toekomst zou ik graag VOvA-breed iets willen betekenen als
coach en gedragsexpert. Op die vlakken wil ik mij ook graag
verder ontwikkelen. Maar ik zou het lesgeven nooit willen
opgeven, want ik geniet hier elke dag van.
Ik heb altijd veel waardering gekregen van het management, maar
de waardering van oud-leerlingen is waar ik het echt voor doe. Het
geeft zoveel voldoening als je jaren later oud-leerlingen op straat
tegenkomt en ze zeggen: “Wat was u een goede docent, door u
zit ik nu op het hbo”. Dat doet echt wat met je!
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