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“Agressie komt voort uit onmacht.”
“Op deze school zitten veel kinderen die elders zijn vastgelopen. Het is fijn dat ze hier een plek vinden
waar ze welkom zijn. Wij gáán voor deze kinderen en bieden ze een zo goed mogelijke toekomst, met alle
horten en stoten die dat met zich meebrengt.
Op dit moment heb ik een ‘handelend leren groep’, met leerlingen die laag presteren en vaak uitvallen op
concentratie. Daarom zijn er allerlei extra vakken, zoals koken, tuinieren en techniek, waarmee we aan de
lesdoelen werken. Dat combineer ik met de reguliere methodes.
Onmacht
In mijn klas zitten relatief veel kinderen met een moeilijke thuissituatie en kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Bij die heftige problematiek komt ook vaak een stukje verbale en fysieke agressie kijken. Ik
weet dat dit niet op mij persoonlijk gericht is, agressie komt voort uit onmacht. Die relativering is
belangrijk. Dat neemt niet weg dat ik agressie altijd serieus neem. Ik kijk steeds kritisch hoe ik met mijn
eigen handelen agressie kan voorkomen of verminderen. Dus als kinderen elkaar bijvoorbeeld
uitschelden, kom ik er keihard tussendoor met een grapje. Dan staan ze samen mij uit te lachen,
waardoor ze niet meer op elkaar gefocust zijn en het stukje agressie wegvalt.
Feedback en reflectie
Ik geef de leerlingen de hele dag feedback op hun gedrag. Tijdens en tussen de lessen. Dus: wat gebeurt
er nu, wat denk je dat er gaat gebeuren als je dat gaat doen, welk doel wil je bereiken, ga je dat bereiken
met dit gedrag? Met dit soort feedback en reflecties krijgen de leerlingen steeds wat beter inzicht in de
interactie met hun omgeving.
In deze klas ik geen seconde mijn kont keren of er gebeurt weer wat. Daar komt bij dat de
niveauverschillen in mijn klas heel groot zijn. Ik geef les in een groep 7-8, maar het niveau varieert van
groep 4-8. Daardoor moet ik veel differentiëren. Dit is echt topsport. Gelukkig heb ik een fulltime
onderwijsassistent en een ontzettend leuk en gezellig team waar ik op kan bouwen!”

