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“Je ziet veel kinderen in korte tijd opbloeien.”
“Al op de kleuterschool wilde ik juf worden. Ik ben blij dat ik mijn hart heb gevolgd! Na de Pabo ben ik
begonnen in het reguliere onderwijs. De kinderen die ik het meest interessant vond, werden verwezen
naar het sbo of so. Daar wilde ik achteraan: ontdekken wat hun sterke kanten zijn en ze verder helpen.
Vertrouwen
Op dit moment draai ik een observatiegroep voor kleuters. De kinderen die bij mij in de groep komen,
hebben vaak al een zoektocht naar een passende onderwijsplek achter de rug.
Het is het belangrijk om éérst te investeren in een ‘bandje’, in de relatie. Het kind moet voelen dat je te
vertrouwen bent. Dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Om te zorgen dat het kind zich veilig voelt
in de groep, moet je heel veel aandacht geven aan het positieve. Ik benoem steeds het gedrag dat ik graag
wil zien en beloon de kinderen direct als ze dat gedrag laten zien. Soms schoppen kinderen in het begin
heel heftig overal tegenaan. Als ze zich eenmaal veilig voegen, stoppen ze daarmee. Dan kunnen ze zich
wel voegen en functioneren in de groep. Dat is heel mooi om te zien.
Verademing
Ik zie veel kinderen in korte tijd opbloeien en weer vrolijk naar school komen. Voor ouders is het een
verademing. Vaak zien zij op tegen de stap naar het sbo maar eigenlijk zeggen ze allemaal al heel snel: dit
hadden we eerder moeten doen!
Ouders neem ik erg serieus. Ik bespreek bijvoorbeeld wat ik op school doe en wat ouders thuis kunnen
doen. Als je een goede relatie met ouders hebt, durven ze meer open te zijn over zaken die thuis niet
goed lukken. De afgelopen maanden draaide bijvoorbeeld een moeder bijna elke week een ochtend mee
in mijn groep om te kijken hoe wij bepaalde dingen aanpakken. Nu ziet zij thuis echt een ander kind. Dat is
geweldig.”

