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InleIdIng: geef het goede VoorBeeld!1
Als je een goede verstandhouding met je leerlingen hebt en een goede sfeer in de klas
nastreeft, kijken de leerlingen naar je op en nemen ze vaak je gedragingen over. Als leerkracht
heb je dan ook een voorbeeldfunctie voor je leerlingen.
Geef dus altijd zelf het goede voorbeeld als je aan je leerlingen vraagt om:
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

hun voorkomen te verzorgen;
respect en begrip te tonen voor leerkrachten en medeleerlingen;
hun taalgebruik te verzorgen: met Standaardnederlands verruimen ze hun kansen voor de
toekomst;
respect te tonen voor de omgeving, natuur, het milieu …;
afspraken die strikt noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken op school na te komen;
hun mening op een beleefde manier te uiten en respect te hebben voor de mening van
anderen;
netjes en ordelijk te werken;
zorg te dragen voor het schoolmateriaal en het eigen materiaal;
de klas netjes te houden, lokalen op te ruimen na een activiteit;
niet te snoepen;
…

Door zelf elke dag consequent aan je leerlingen het goede voorbeeld te geven, kun je heel
wat bereiken.

1

Bron: Onthaalbrochure voor het onderwijzend personeel in het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
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hoe moet Je het doen?
We vroegen het aan tien collega’s van jou2
Basisonderwijs

“Iemand op wie je kunt steunen”
Nabila Fadil

“Mijn eerste jaar voor de klas was een erg fijn werkjaar. Ik sta voor de derde klas in GO!
basisschool Het Plantijntje Borgerhout. Ik heb veel bijgeleerd, vooral ook op menselijk vlak
en hoe je het best met kinderen omgaat.
Als student leerde ik de methodiek van het kringgesprek kennen. Eerlijk gezegd: ik vond dat
toen eerder iets voor de kleuterklas of voor het eerste leerjaar. Maar ik heb het toch eens
geprobeerd en het werkt heel goed. Elke ochtend beginnen we met een kringgesprek. Je
merkt hoe de kinderen door die kringgesprekken naar elkaar toe groeien. Iedereen speelt
nu met iedereen. Misschien probeer ik volgend jaar wel om elke dag af te sluiten met een
kringgesprek. Of met een groepsknuffel. Het klinkt wat melig, maar lief zijn voor elkaar is zo
belangrijk. En het is ook goed voor het vertrouwen in elkaar en voor het zelfvertrouwen van
de kinderen.
Ik heb als beginnend leerkracht veel steun gehad van parallelcollega’s, de leerkrachten van de
andere derde klasjes. Ik doe mijn best om er ook voor hen te zijn. Je hebt zo veel aan elkaar.
Ook op praktisch vlak: het materiaal uitwerken, toetsen samenstellen, huiswerk voorbereiden ...
Je hoeft niet altijd het warm water uit te vinden als je kunt delen. Ideeën uitwisselen, elkaar
praktisch ondersteunen en gewoon er zijn voor elkaar: dat is zo ontzettend belangrijk.
Ik heb ook enkele interessante bijscholingen gevolgd dit jaar. Eén bijscholing ging over het
omgaan met kinderen en jongeren met een verlieservaring. Dat kan een verlies zijn door een
sterfgeval, maar ook door een echtscheiding. Dat was erg interessant. Als leerkracht speel
je een belangrijke rol in de zorg voor het kind dat een verlies moet verwerken. Een andere
bijscholing ging over autisme en hoe kinderen met autisme de werkelijkheid beleven. Ik heb
voorlopig nog geen kinderen met autisme in mijn klas gehad, maar je moet daar als leerkracht
wel op voorbereid zijn, vind ik.

2

Je kunt deze collega’s volgen op onze blog www.mvvoordeklas.wordpress.com.
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Mijn tip aan beginnende leerkrachten is heel simpel: zorg ervoor dat je iemand hebt op wie je
kunt steunen. Wees niet te verlegen om vragen te stellen. Collega’s zijn er om elkaar te helpen.
Als er iets niet lukt, praat erover. Als beginnend leerkracht moet je jezelf de tijd gunnen om
te groeien. Je moet blijven reflecteren over je vak, blijven innoveren ook. Ik heb dit jaar twee
gedreven stagiaires in mijn klas gehad. Ik vond dat eerst wat vroeg, ik wist niet of ik daar al
klaar voor was. Maar ik heb ze heel wat tips en feedback gegeven waarmee ze meteen aan de
slag konden. Ze hebben me daarvoor achteraf nog eens speciaal bedankt. Daar komt het op
aan: ervaringen delen, hulp vragen, mekaar helpen. Daar heb je als beginnend leerkracht erg
veel steun aan.”
■

■
■

Zorg ervoor dat je iemand hebt op wie je kunt steunen, met wie je ervaringen kunt delen,
aan wie je hulp kunt vragen.
Gun jezelf de tijd om te groeien.
Blijf nadenken over je vak, blijf innoveren.

secundair onderwijs

“Werken aan de juiste attitude”
Frederick Heye

“Ik heb elf jaar als onderhoudsmecanicien bij Arcelor-Mittal in Gent gewerkt voor ik naar het
onderwijs overstapte. In Arcelor-Mittal, het vroegere Sidmar, heb ik veel jonge collega’s mogen opleiden. Ik deed dat graag en het lukte ook goed, maar tegelijk vond ik dat pas afgestudeerde nieuwe collega’s dikwijls niet voldoende goed voorbereid waren op hun job in het
bedrijfsleven. Dat was een van mijn grote motivaties om in het onderwijs te stappen.
Ik ben nu bijna 34 jaar. Nog tijdens de lerarenopleiding kreeg ik een baan als leerkracht
aangeboden. Ik sta nu het tweede jaar voor de klas. Ik werk halftijds in de GO! middenschool
Zelzate en halftijds in de provinciale school Pm-PTI in Eeklo. De GO! middenschool Zelzate is
een relatief kleine school, waar ik heel goed geïntegreerd ben. In het begin is het veel werk om
al die cursussen te maken. Ik hou me uiteraard aan de leerplannen, maar ik probeer toch eigen
klemtonen te leggen, vertrekkend vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven.
Vakkennis vind ik erg belangrijk als waarde. Het is een absolute voorwaarde voor een veilige
werkcontext. Maar ook de sociale omgang is belangrijk. Leren werken met collega’s is heel
erg nodig op de werkvloer. In Arcelor-Mittal heb ik dikwijls gezien hoe jongeren soms moeite
hebben met een leidinggevende boven zich. Je zag dat al bij studenten die stage kwamen
doen. Sommigen hebben de juiste attitude, anderen moeten echt nog aan die attitude werken.

4
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Ook orde en netheid vind ik erg belangrijk. Net als vakoverschrijdend werken. Ik hou ervan als
studenten verder denken dan hun eigen vak. Met de leerlingen mechanica heb ik onlangs een
luidsprekerset gemaakt, een project dat nauw aansloot bij hun leefwereld. Ik heb ze hiervoor
ook met hout laten werken, iets wat strikt gezien niet tot hun vak behoort. Maar die grenzen
overschrijden, ook buiten het eigen vakgebied ervaringen opdoen, dat vind ik heel verrijkend.
Een tip voor beginnende leerkrachten? Werk aan je vakkennis! Elke les moet je grondig
voorbereiden. Wie denkt dat het met een matige voorbereiding ook wel lukt, zal snel
ondervinden dat dat niet werkt. Je moet er tijd in steken. En nog een tip: sta als nieuwe
leerkracht open voor goede raad en tips van je collega’s. Vraag hulp en ondersteuning. Zij
hebben de ervaring, je kunt er altijd iets van leren. Bovendien is het goed voor de collegialiteit
en de teamgeest als je openstaat voor tips van collega’s.
Wat de ontvangst van nieuwe leerkrachten op school betreft, heb ik vooral veel gehad aan de
actieve houding van de directie en de collega’s. De directie heeft geen afwachtende houding
aangenomen, maar heeft van meet af aan voor een goede opvang en begeleiding gezorgd.
De directeur kwam me spontaan vragen of alles goed liep, of ik vragen had … Een soort van
functioneringsgesprek, zeg maar. Niet wachten tot er iets misloopt, maar proactief voor de
nodige begeleiding zorgen. Weten dat je er niet alleen voor staat, geeft een goed gevoel.”
■
■

Werk aan je vakkennis.
Sta open voor goede raad en tips van je collega’s.

“handige tips en checklists op papier”
Charlene Winne

“Ik geef sinds september les in het GO! atheneum in Diksmuide en sinds februari in het GO!
atheneum Nieuwpoort, twee halftijdse functies die samen een voltijdse job vormen. Ik ben in
beide scholen goed opgevangen. Ze maken ook deel uit van dezelfde scholengroep.
Ik heb in mijn eerste jaar als leerkracht van verschillende kanten steun gehad, in de eerste
plaats van mijn collega’s met dezelfde vakken. Er worden onderling veel tips doorgegeven
en ik kreeg vlot een aantal praktische dingen mee: hoe je handboeken kunt bestellen, hoe
je de toetsen organiseert enzovoort. Daar heb ik veel aan gehad. Maar ook de mensen van
het secretariaat waren een grote steun. Je kunt altijd een beroep doen op die mensen, met
de meest uiteenlopende vragen: kopieën maken, een rondleiding geven, praktische vragen
enzovoort. De directies van beide scholen werken ook goed samen. Gelukkig maar, want
anders zou dat een hele puzzel worden voor de oudercontacten en zo.
In het Atheneum in Diksmuide kreeg ik een peter toegewezen. Dat is een leerkracht Nederlands
en Engels van de derde graad die peter is voor alle nieuwe taalleerkrachten. Maar aangezien
ik in de eerste graad sta, heb ik mij vooral tot mijn directe collega’s uit de eerste graad gericht
met vragen. Toch is het goed om te weten dat je bij iemand terecht kunt.
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De eerste weken is het natuurlijk wat zoeken in een nieuwe school. Dat was zeker ook het geval
in Nieuwpoort, waar ik in februari startte als vervanger. Een bijzondere situatie is dat. Je erft als
het ware een groep leerlingen die elkaar al heel goed kennen en die van alles met je proberen
uit te halen. Zo vertelden ze me dat ze van mijn voorganger geen rekenmachine hoefden te
hebben maar hun gsm konden gebruiken. Gelukkig hadden de directie en de mensen van
het secretariaat mij verwittigd voor dat soort trucjes van leerlingen. Enige omzichtigheid is
dus wel aan te raden. Handig was trouwens ook het bundeltje documentatie dat ik van de
directie in het Atheneum van Nieuwpoort kreeg. Het bevatte tal van handige tips en checklists,
bijvoorbeeld over wat je zoal moet doen als je toezicht moet houden of van permanentie bent.
Heel praktisch!
Gaandeweg leer je natuurlijk meer en meer. Zo schrok ik ooit erg van de reactie van een al te
luidruchtige leerling toen ik zijn agenda vroeg om een nota te maken. ‘Wie denk je wel dat je
bent!’ riep hij en hij gooide zijn agenda naar mij toe. In de school in Nieuwpoort gaf iemand
mij de tip om alle agenda’s in het begin van de les op te vragen. Als je dan een agenda nodig
hebt, ligt die al voor jou en hoef je hem niet meer op te vragen. Dat scheelt een stuk!
Mijn tip voor beginnende leerkrachten is om in het begin toch iets strenger te zijn dan misschien
in jouw karakter ligt. Eventueel kun je later dan wat afbouwen, maar omgekeerd is bijzonder
moeilijk.”
■

Wees in het begin iets strenger en bouw eventueel later wat af.

“stap naar je collega’s toe”
David Maquenne

“Ik herinner mij mijn eerste schoolweek als leerkracht vooral als erg hectisch. Een nieuw
schooljaar geeft sowieso al veel drukte, maar als het je eerste keer is, dan is alles nieuw.
Voordien werkte ik tien jaar in de privésector, maar plots was ik leraar wiskunde en fysica in het
vijfde en zesde jaar ASO aan het GO! atheneum Etterbeek.
Heel goed vond ik het verwelkomingsmoment de dag voor de eerste schooldag. De directeur
verwelkomde alle nieuwe leerkrachten en we kregen een rondleiding. We lunchten ook samen,
zodat we elkaar wat beter leerden kennen. Dat verwelkomingsmoment maakt het mogelijk om
direct contacten te leggen. Je ziet meteen ook dat je niet de enige nieuweling op school bent.
Dat schept een band.
Elke nieuwe leerkracht krijgt ook een mentor toegewezen. Bij je mentor kun je ook op elk
moment terecht met praktische vragen over rapporten, examens enzovoort. Ook als je een
probleem hebt in je klas, kun je bij de mentor terecht voor advies.
Trouwens, als je met collega-leerkrachten praat, dan merk je snel dat iedereen met dezelfde
problemen kampt. Wat voor mij een moeilijke klas is, is dat voor andere leerkrachten meestal
ook. Door erover te praten en tips uit te wisselen, kun je veel dingen oplossen.

6
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Erg nuttig vind ik ook de evaluaties die de leerlingen maken via enquêtes op Smartschool.
Met die enquêtes vragen de leerkrachten feedback aan hun leerlingen over de manier van
lesgeven, de proefwerken, de sfeer in de klas enzovoort. De enquête gebeurt anoniem en
geeft een vrij goed beeld van de realiteit. Een werkpunt voor mij is bijvoorbeeld de coherentie
in mijn cursussen. Ik ga daar de komende vakantieperiode aan werken. Ik hou zeker rekening
met de feedback van mijn leerlingen. Ik vraag hen daar ook expliciet naar. Sommigen die nu
bij mij in het vijfde jaar zitten, zullen mij ook volgend jaar als leerkracht hebben. Als ik iets kan
verbeteren aan mijn manier van lesgeven, dan komt dat ook hen goed uit.
Aan beginnende leerkrachten zou ik de tip willen geven om vooral niet te aarzelen om raad en
advies te vragen aan collega’s. Als leerkracht sta je alleen voor je klas en het is erg gemakkelijk
om je in een hoekje af te sluiten, contacten te vermijden en te doen alsof alles goed loopt.
Maar dat is niet de goede weg. Stap naar je collega’s toe, zeg wat je op het hart ligt, vraag raad
en geef zelf ook tips. Daar wordt iedereen beter van: jij als leerkracht, maar ook je collega’s en
je leerlingen.”
■
■

Aarzel niet om raad te vragen aan collega’s.
Geef zelf ook tips.

“probeer niet om een goede vriend
te zijn, wel een goede leerkracht”
Nik Van Extergem

“Als beginnend leerkracht Lichamelijke Opvoeding in het GO! technisch atheneum Kapellen
heb ik erg veel gehad aan de mentoren, een soort ‘peters’. Ik sta in twee verschillende
vestigingen van het atheneum en dus had ik ook twee mentoren. Hoewel hun aanpak soms
verschilde, heb ik van allebei erg veel opgestoken. Veel praktische tips ook. Ik had bijvoorbeeld
in het begin de gewoonte om de agenda in te vullen vóór de les. Dat duurde altijd langer dan
nodig, waardoor de discipline in de kleedkamers soms ver te zoeken was. Een mentor gaf mij
de raad om de agenda’s na de sportles op te vragen, want dan willen de leerlingen snel naar
huis en dan treuzelen ze veel minder. Ik was er niet zelf op gekomen, maar het scheelt toch elke
keer een dikke vijf minuten tijd en onrust. Leuk aan dat mentorschap is trouwens dat het niet
controlerend overkomt. De aanpak is positief en opbouwend. Ik heb nooit het gevoel gehad
dat ik in de gaten gehouden werd, wel dat ik op steun kon rekenen.
Als ik terugkijk op mijn lerarenopleiding, ben ik minder positief. De theorievakken in de
bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie waren eigenlijk een lachertje. Die
theorie is niet alleen veel te gemakkelijk, ze staat ook ver van de praktijk. Ik kan geen enkele
cursus van toen gebruiken. Het vak Groepsdynamica bijvoorbeeld, daar ontbreekt elke nuttige
link met de praktijk. Dat zijn toch gemiste kansen, wat mij betreft.
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Ik ben nu enkele maanden aan de slag. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten geweest.
Als er een dispuut ontstaat onder de leerlingen, bijvoorbeeld. Als leerkracht heb je wel de
verantwoordelijkheid om een conflict niet te laten escaleren. Het lijkt me heel moeilijk om je
daarop voor te bereiden. Je moet een situatie vooral goed aanvoelen, lijkt me.
Als ik één tip zou mogen geven aan beginnende leerkrachten, dan is het om je in het begin
helemaal te concentreren op je lessen en op je gezag. Durf streng te zijn, hou afstand. Jonge
leerkrachten zijn dikwijls nauwelijks enkele jaren ouder dan hun leerlingen. Die leerlingen
beseffen dat en proberen daar soms misbruik van te maken. Als jonge leerkracht mag je niet
in die val trappen. Je mag niet proberen de vriend van de leerlingen te zijn, maar wel hun
leerkracht. Alleen zo dwing je respect en gezag af. En eenmaal je die verworven hebt, kun je de
teugels soms wat vieren. Maar je moet altijd de controle houden. Zo haal je de beste resultaten
met je klas en kun je ook het meest genieten van je job als leerkracht.”
■
■

Probeer niet om een goede vriend te zijn, wel een goede leerkracht.
Durf streng te zijn, hou afstand.

“Ik had een ideale start”
Cas Vervaeren

“De eerste weken als leerkracht zijn iets bijzonders. Tot dan heb je eigenlijk alleen stage
gedaan, en dat is toch helemaal anders dan je eigen klas te hebben. Als stagiair sta je nog
altijd onder toezicht, er is nog een tussenpersoon. Je voelt ook dat de leerlingen je anders
bekijken als leerkracht dan als stagiair. Hun verwachtingen zijn hoger. Ze verwachten eigenlijk
dat je alles weet.
Ik geef les in de tweede graad BSO aan het GO! technisch atheneum 1 Diest. Ik geef
technische vakken: elektriciteit, centrale verwarming, mechanica. De leerlingen stellen het erg
op prijs als je ook naast het lesgeven wat tijd voor ze vrijmaakt. Ze vinden het plezant als je
luistert naar hun interesses, naar waar ze mee bezig zijn. Dat persoonlijk contact vind ik zeer
belangrijk. Leerlingen hebben het ook snel door als je een rolletje speelt. Je kunt als leerkracht
maar beter jezelf blijven.
Ik heb als beginnend leerkracht veel gehad aan de leerkrachtenbegeleidster op school. Dat
werkt echt prima! De eerste weken kwam ze zelfs enkele lessen bijwonen met de bedoeling
om positieve feedback te geven. Ik werd ook goed geholpen bij alle praktische zaken: het
maken van de rapporten, het invullen van de punten, het bijhouden van de agenda ... En ook
als het soms even moeilijk wordt, bijvoorbeeld in de omgang met een bepaalde leerling, kun
je terecht bij de leerkrachtenbegeleidster voor een goed gesprek.
Daarnaast zijn ook de collega’s van goudwaarde voor een beginnend leerkracht. Zij hebben me
fantastisch geholpen, bijvoorbeeld bij de samenstelling van de cursussen of bij het maken van
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de materiaalstock. Er komt heel wat op je af als beginnend leerkracht. Hoe sneller je op het
juiste spoor gezet wordt, hoe beter. Voor mij was het een ideale start.
Mijn tip voor startende leerkrachten? Blijf jezelf! En geloof in jezelf. Je hebt je diploma behaald
en dat betekent dat je er klaar voor bent. Natuurlijk zul je wel eens twijfelen, natuurlijk heb je
wel eens een mindere dag, maar je moet erin geloven. Je kunt het.”
■
■

Blijf jezelf.
Geloof in jezelf.

“laat ze voelen dat je blij bent
dat ze er zijn”
Sarah Buelens

“Ik voelde mij vanaf dag één heel erg welkom in het GO! technisch atheneum Wollemarkt
Mechelen. Ik had hier ook al stage gelopen, wat een heel leuke ervaring was. Ik geef toegepaste
economie en boekhouden in de derde graad kantoor en handel.
Ik heb als beginnend leerkracht veel steun gekregen. Ik had een ‘meter’ bij wie ik terecht kon
en een mentor voor vakgerelateerde vragen. Ook met de directie was er van meet af aan
een goede band. Maar het belangrijkst is allicht de goede sfeer van samenwerking onder de
collega’s. In deze school komen heel veel culturen samen. Dat is niet altijd gemakkelijk. De
leerkrachten geven elkaar tips en goede praktijkvoorbeelden. Zo leer je snel.
Ik heb dit jaar ook nascholingen gevolgd van het GO!. Het waren vakgerelateerde nascholingen
en als pas afgestudeerde heb ik daar niet veel nieuws gehoord – ik had de inhoud van de vakken
nog vers in het geheugen – maar ik heb wel veel gehad aan de netwerking die ermee gepaard
ging. Met enkele collega’s van andere scholen wisselen we nu materiaal en ideeën uit en toetsen
we dingen af. De collegialiteit overstijgt dus de muren van de eigen school, wat heel plezant is.
Als ik beginnende leerkrachten een tip zou mogen geven: blijf consequent. Maak voor jezelf uit
wat belangrijk is en hou daaraan vast. Ook als je een leerling verwittigt met ‘Nog één keer en
dan ...’, wees dan consequent. Want als je dat niet doet, loop je het risico je geloofwaardigheid
te verliezen. Je ondervindt als leerkracht ook snel dat de ene klas beter met een zekere vrijheid
om kan gaan dan een andere. Maar het is bijzonder moeilijk om een mate van vrijheid weer af
te nemen als je ze eenmaal gegeven hebt. Daarom is het beter om iets strenger te zijn. Wat
telt, is dat je respect toont voor je leerlingen. Je moet de leerlingen het gevoel geven dat je
blij bent dat ze er zijn.
Wees als leerkracht ook niet bang om af en toe je voorbereiding te laten varen. Durf in te gaan
op vragen en opmerkingen van je leerlingen. Je houdt er zelf ook een goed gevoel aan over.”
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■
■

Wees iets strenger en blijf consequent, anders verlies je je geloofwaardigheid.
Durf in te gaan op vragen en opmerkingen van je leerlingen.

“In het begin nam ik alles te
persoonlijk op”
Sara Schoofs

“De proefwerken zijn bezig, het einde van mijn eerste schooljaar voor de klas nadert. Ik geef
plastische opvoeding en decoratieve technieken in de eerste graad van het GO! technisch
atheneum 2 Villers Hasselt. Het begin was niet altijd gemakkelijk. Er lopen hier veel
verschillende nationaliteiten rond en dat kan best wel druk zijn. Het is even wennen.
In het begin twijfel je wel eens aan jezelf. Maar je groeit daar snel in. Vandaag ben ik helemaal
verkocht! Ik doe mijn job ontzettend graag.
Ik heb veel steun gehad van mijn collega’s die eerste weken. Als er iets is, kunnen we praten
en wisselen we tips uit. ’s Middags eten we samen. Ooit zat ik in een dipje na een ruzie in de
klas. We hebben toen samen wat chocolade gegeten. Chocolade maakt gelukkig, vandaar.
Ja, dat relativeert alles wel. Je kunt het even van je afzetten en er samen over babbelen. Dat
doet deugd.
Onveilig heb ik me nooit gevoeld. Er is altijd wel iemand in de buurt. Ik vertrouw ook mijn
leerlingen. Ik ben niet bang.
Voor het vak Plastische opvoeding bestaan geen handboeken. Je hebt dus geen houvast
als beginnend leerkracht. Dat was wel even zoeken. Maar ook hier kreeg ik goede raad en
concrete voorbeelden van een collega.
De leerkrachtenbegeleiding op school is goed. De vakgerelateerde tips die je krijgt zijn dan
wel niet altijd van toepassing voor plastische opvoeding, maar ik weet dat ik er altijd terecht
kan als er iets is. En dat alleen al geeft een goed gevoel.
Wat ik anders zou doen als ik opnieuw kon beginnen? Wel, de eerste weken nam ik alles een
beetje te persoonlijk op. Als er eens geroepen of gescholden werd in de klas, dan dacht ik echt
dat ik iets verkeerds had gedaan. Maar al snel bleek dat dat niet zo bedoeld was. Je moet dat
allemaal kunnen relativeren. Een leerling die boos op je is, is dat meestal na tien minuten ook
alweer vergeten.
Zelfzeker zijn. Dat is belangrijk als leerkracht. Ook als je twijfelt, toon je je best zelfzeker. Want
leerlingen zien het heel snel als je onzeker bent. En daar proberen ze van te profiteren. Neem
als beginnend leerkracht ook niet te veel hooi op je vork. Blijf rustig, panikeer niet en je zult
elke dag groeien in je job.”

10
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■
■

Wees zelfzeker.
Neem niet te veel hooi op je vork.

Buitengewoon onderwijs

“de kneepjes van het vak al
doende leren”
Veerle Verjans

“Mijn eerste baan in het onderwijs was een vervanging. Ik vond van mezelf dat ik op dat moment
over de nodige bagage beschikte, maar ik had wel het gevoel dat ik nog iemand nodig had om
die bagage te helpen uitpakken. Ja, in het begin was het wat moeilijk op die eerste school. Ik had
soms het gevoel er alleen voor te staan. Weet je, als jonge leerkracht verandert er van alles op
heel korte tijd. Je hebt gedaan met studeren, je verlaat het ouderlijke huis, je gaat samenwonen,
je hebt je eerste baan te pakken, je staat voor het eerst voor een eigen klas ... Dat zijn allemaal
grote stappen op een heel korte tijd. Dat maakt het extra zwaar, vind ik.
Toen ik in het SIBBO in Tongeren kwam, werd ik gelukkig wel heel goed ondersteund. Ik geef
het vak grootkeuken aan het eerste jaar secundair. Van in het begin was er op school iemand
die naar me luisterde en die ik kon aanspreken als ik een vraag had. Dat is geen overbodige
luxe. Want als startende leerkracht heb je nogal wat vragen, zowel van praktische aard als op
het pedagogische vlak. In het SIBBO ervaar ik een grote collegialiteit onder de leerkrachten.
De mensen zien je graag komen en we werken graag samen. Dat geeft een goed gevoel.
Ik heb me in het begin wel eens onveilig gevoeld, maar vooral onzeker. Niet constant, maar
toch. Ik denk dat elke jonge leerkracht dat gevoel wel kent: doe ik het goed? Ben ik goed
bezig? Dat gevoel is nu grotendeels over. Ik vertrouw vandaag al meer op mijn eigen kunnen.
Ik ga niet meer bij elk pedagogisch probleem raad vragen. Na een tijdje moet je op eigen
benen kunnen staan. Uiteindelijk leer je de kneepjes van het vak al doende en niet uit allerlei
theorieën.
Een goede raad voor beginnende leerkrachten: probeer van meet af aan op je strepen te staan.
Durf streng maar rechtvaardig te zijn. Als een leerling iets vraagt en je hebt neen gezegd, blijf
daar dan ook bij. Geef niet toe, tenzij je helemaal fout zat, natuurlijk. Maar leerlingen zoeken
de grenzen op. Jij moet die grenzen stellen en niet te veel door de vingers zien. Ik krijg van
mijn leerlingen wel eens te horen dat ik nu veel ‘liever’ ben dan in het begin. Tja, dat is omdat
ze nu beter luisteren natuurlijk. Maar dat komt niet vanzelf.”
■
■

Durf streng maar rechtvaardig te zijn; stel grenzen en zie niet te veel door de vingers.
Wees consequent.
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“ga ervoor, geef het een kans”
Ann Guisson

“Mijn eerste jaar in het onderwijs was een bijzondere ervaring. Ik kon aan de slag in het SIBBO
Tongeren, waar voor het eerst een OV4-groep werd gestart. In OV4 zitten normaal begaafde
kinderen met een autismespectrumstoornis. Er zijn drie klasjes gemaakt voor zestien leerlingen.
Omdat het de eerste keer was, was het voor iedereen wat zoeken en aftasten. Zeker voor mij,
want ik was zelf ook helemaal nieuw op school.
Gelukkig is er in het SIBBO een goede samenwerking tussen de leerkrachten. In het begin
baseerden wij ons op de richtlijnen voor OV3, die we dan wat aanpasten aan het leerplan.
Maar heel snel bleek dat er méér nodig was. Kinderen met een autismespectrumstoornis
hebben veel structuur nodig. Als we die structuur als leerkrachten willen bieden, dan moeten
we allemaal op dezelfde lijn zitten. We hebben dus de koppen bij elkaar gestoken en heel wat
praktische afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over een aangepast beloningssysteem. Dat klinkt
simpel, maar het is een vrij complex gegeven.
Zo zit er in een klas een jongen met een zware vorm van autisme. Het gewone beloningssysteem
werkt met een duim omhoog of een duim omlaag na elke les. Maar voor die jongen was dat
niet te volgen. We hebben dan in overleg met de psycholoog afgesproken om deze jongen
om de vijf minuten een positieve of negatieve score te geven, door een streep op het bord
te zetten. Zo kan die leerling nog tijdens de les zijn gedrag bijsturen in de goede richting. We
werken met een trappensysteem: een groene trap, een oranje trap en een rode trap. Aan het
einde van de les zien we op welke trap die leerling uitkomt. Is het groen, dan krijgt hij een
duim omhoog. Dat beloningssysteem werkt al iets beter, maar ik moet eerlijk toegeven: het
blijft behelpen als leerkrachten, ook al staan we er niet alleen voor. Er is een psycholoog die
ons ondersteunt met de zestien OV4-kinderen en sinds mei ook een pedagoog. Dat is geen
overbodige luxe.
Wat ik in het begin gemist heb, is een leerkracht met ervaring in OV4. Maar dat kwam natuurlijk
door die specifieke situatie. Tegelijk heeft mij dat als persoon ook wel sterker gemaakt. Vandaar
ook de tip die ik zou willen geven aan beginnende leerkrachten: zet je angst opzij! Ook ik was
net als zo veel andere pas afgestudeerde leerkrachten soms erg bang voor wat op me af zou
komen. Niet zozeer wat de vakinhoud betreft, maar veeleer de probleemsituaties waarin je
verzeild kunt geraken. Ik geef nu les aan kinderen met autisme. Dat was geen bewuste keuze.
En ja, ik had er schrik voor. Maar vandaag zou ik al niet meer willen ruilen. Daarom: ga ervoor,
wees niet bang, geef het een kans.”
■

12

Zet je angst voor probleemsituaties opzij.
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herhalen Kan geen KWaad
tips van beginners voor beginners op een rijtje
algemeen
■
■
■
■
■
■
■
■

Neem niet te veel hooi op je vork.
Blijf nadenken over je vak, blijf innoveren.
Deel je ervaringen met collega’s.
Geef zelf ook tips.
Werk aan je vakkennis en doe ook ervaringen op buiten het vakgebied.
Bereid je lessen altijd goed voor.
Toon je zelfzeker; leerlingen zien heel snel dat je onzeker bent; geloof in jezelf.
Zorg dat je iemand hebt op wie je kunt steunen. Gun jezelf de tijd om te groeien en vraag
hulp als het moet. Aarzel niet om raad en advies te vragen. Sta ervoor open.

contact met leerlingen
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

Zet je angst voor probleemsituaties opzij.
Durf in te gaan op vragen en opmerkingen van je leerlingen.
Wees in het begin iets strenger en bouw dan af, niet omgekeerd. Wees streng maar
rechtvaardig, alleen zo dwing je respect en gezag af.
Blijf consequent, anders verlies je alle geloofwaardigheid bij je leerlingen.
Toon respect voor je leerlingen.
Blijf jezelf.
Probeer niet een goede vriend te zijn, wel een goede leerkracht.
Blijf altijd rustig tijdens de les.
Fouten maken is menselijk. Probeer ze dus niet weg te stoppen. Laat de leerlingen zien
dat je net als hen fouten maakt. Zo zullen ze minder faalangst hebben.
Probeer niet de alwetende te zijn. Of doe dat met de nodige ironie.

“de moeilijkste opgave voor de
leraar is het plezier van het leren
niet te bederven voor de leerling.”
(B. Russell)
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tIps Voor goed Klasmanagement3
Tijdens de les
■ Eis volledige aandacht.
■

■
■
■
■

■

Geef behalve negatieve opmerkingen ook geregeld positieve feedback over gedrag,
houding en/of geleverd werk.
Gebruik de hele ruimte van de klas en loop assertief rond.
Maak er een punt van dat boeken en schriften een duidelijk label hebben (wat is van wie?).
Geef duidelijke instructies en geef ze vooraf. Herhaal waar nodig.
Secundair onderwijs: neem de tijd om de klas te leren wat je van hen verwacht.
Begin daarmee vanaf de eerste schooldag.
Gebruik alle beschikbare ondersteuning (ervaren collega’s, directeur …).

“ga met leerlingen om alsof
ze geen ouders hebben.”4
(Hans van Crombrugge, pedagoog HUB)

3
4
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Bron: Klasse, 3 september 2001.
Bron: Klasse voor leraren 219, november 2011.
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hoe geef Je leerlIngen meer goestIng?5
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Gebruik uitnodigende taal: “Ik stel voor dat jullie eerst deze oefening maken” in plaats van
het dwingende “Ik verwacht dat jullie eerst deze oefening maken”.
Moedig inspraak en participatie aan, laat keuzes toe.
Probeer mee te denken en te voelen vanuit het standpunt van de leerlingen.
Geef uitleg over waarom je iets van leerlingen verlangt, zodat de zin en betekenis van de
opdracht duidelijk is.
Laat voelen dat je met de leerlingen kan meedenken en voelen.
Presenteer het schoolwerk als een groeikans en uitdaging.
Maak duidelijk wat je precies van je leerlingen verlangt.
Laat de leerlingen voelen dat je hen gelooft en vertrouwt.
Bied hulp waar nodig.
Bekijk fouten als kansen om te leren en niet om af te straffen.
Moedig de leerlingen aan. Geef positieve feedback en schouderklopjes.

“dat is de kracht van de goede leraar: hij probeert zijn
leerstof concreet te onderbouwen en te stofferen zodat
leerlingen het zinvol vinden. Je kunt de wet van ohm
uitleggen in de klas. maar je kunt je evengoed afvragen
waarom een lamp brandt. de leraar aardrijkskunde kan op
zoek gaan naar de oorzaak van de storm op pukkelpop. Je
kunt uitleggen en tonen waarom taken zinvol zijn door ze
in verband te brengen met de actualiteit en de leefwereld
van de jongeren. een oninteressante activiteit die je zinvol
vindt, doe je uiteindelijk met evenveel ‘goesting’ als een
taak waardoor je vanzelf geboeid bent. moeten leren en
presteren wordt dan willen leren.”6
(prof. Maarten Vansteenkiste, UGent)

5
6

Bron: Klasse voor leraren 219, november 2011.
Bron: Klasse voor leraren 219, november 2011.
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dertIen manIeren om een les te VerKnoeIen7
1.

Geef les over dingen die de leerlingen al weten.

2.

Vertel leerlingen dingen die ze makkelijk zelf kunnen achterhalen als ze zich er per twee of
in groep over buigen.

3.

Voor taalleerkrachten: geef les over dingen die leerlingen zelfs in hun eigen taal niet eens
bruikbaar of belangrijk zouden vinden.

4.

Als je weinig dynamische leerlingen hebt, organiseer dan vaak rollenspel.

5.

Als je heel dynamische leerlingen hebt, laat ze dan veel lezen en schrijven.

6.

Laat leerlingen dingen zeggen waar niemand naar luistert of dingen schrijven die niemand
leest (tenzij om er dt-fouten uit te halen).

7.

Geef leerlingen ellenlange en gedetailleerde instructies.

8.

Geef te vlug les. Of te traag.

9.

Geef nooit feedback.

10. Houd de les altijd onder strikte controle, laat geen enkele zijstap toe.
11. Geef altijd op dezelfde manier les, varieer geen werkvormen.
12. Start meteen en zonder aanloop met moeilijke leerstof en dito opdrachten.
13. Hanteer een vijandige, sarcastische toon of zeur uitvoerig over het minste dat je niet
bevalt. Word écht kwaad.

“een goede leraar is iemand die
iets uit je haalt in plaats van iets
in je stopt.”
(N.D. Walsh)

7
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Bron: Klasse voor leraren 117, september 2001.
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tIps Voor creatIVIteIt In de les8
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Zoek het niet altijd te ver. Andere lesvormen gebruiken is ook al een vorm van creativiteit.
Leg zo veel mogelijk de link tussen je lessen en het dagelijkse leven van je leerlingen.
Laat leerlingen zelf voorstellen doen. Ze zijn vaak interessant en nuttig.
Probeer met eenvoudig materiaal iets aan te tonen. Je hebt niet altijd veel apparatuur
nodig.
Leer dingen met vallen en opstaan.
Durf eens een activerende werkvorm uit te proberen.
Sta open voor nieuwe dingen.
Laat leerlingen soms aan medeleerlingen een oefening of begrip uitleggen.
Houd je ogen open en leer van je omgeving.
Laat de leerlingen meer aan het woord.
Evalueer je creatieve lessen. Wees dus berekend creatief.
Durf de computer in de klas te integreren.
Stap af van het trouw volgen van de handleidingen en probeer zelf je eigen ding te doen.
Investeer de nodige tijd in je voorbereiding voor een creatieve les.
Surf ook eens op het internet. Daar vind je leuke en inspirerende ideeën.
Laat leerlingen elkaar en zichzelf evalueren tijdens creatieve lessen.
Praat erover met je collega’s en wissel ideeën uit.

“de middelmatige leraar vertelt.
de goede leraar verklaart.
de betere leraar toont aan.
de ware leraar inspireert.”
(W.A. Ward)

8

Bron: GO!&co, nr. 5, april 2009.
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dIrecteurs geVen tIps
Wij peilden ook bij enkele directeurs naar tips voor beginnende leerkrachten. Nieuwe tips in
vergelijking met de leerkrachten staan cursief.

algemeen
■
■
■
■
■
■

■
■

Aarzel niet om je mentor of een andere collega aan te klampen.
Ga bij een collega een les volgen.
Durf vragen te stellen. Domme vragen bestaan niet.
Luister, kijk, observeer. Wees collegiaal en zorgzaam.
Ga vooral goed voorbereid naar de klas en hou het doel van je les voor ogen.
Verwacht niet dat alles perfect loopt. Wapen je tegen invloeden en onverwachte wendingen.
En laat je niet ontmoedigen. Het gebeurt dat mensen echt niet geschikt zijn voor het
onderwijs, dan dokteren we samen uit welke keuze de beste is.
Fouten maken mag. Jezelf in vraag stellen mag zeker ook. Zo word je een goede leerkracht.
Als je iets niet weet, zeg dat dan eerlijk en vertel dat je op zoek gaat naar het antwoord. Ook
tegen ouders. Dat is geen schande.

contact met leerlingen
■

■

■
■

■

18

In je contact met de leerlingen is de eerste dag bepalend voor het hele schooljaar. Blijf
rustig, ga zeker nooit roepen en wacht tot na de les om dingen te bespreken. Is het te erg,
dan kun je er de directeur of mentor bij vragen.
Gedraag je correct en beleefd. Word niet kwaad en praat alles zo veel mogelijk uit voor de
leerling naar huis vertrekt. Laat hem niet gaan met een slecht gevoel, want je hebt een basis
van vertrouwen nodig.
Geef af en toe positieve feedback. Praat niet alleen over wat niet goed is.
Bewaar de discretie. Er is veel persoonlijk contact en zo kom je wel eens uit bij
privéproblemen. Ga daar discreet mee om, begin er niet over wanneer er andere mensen
bij staan, zoek een rustige omgeving op.
Maak goede afspraken met de leerlingen, zo verlies je weinig tijd aan momenten waarop
iemand de les kan verstoren.
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contact met ouders
■

■

■

■

■

■

Het is heel belangrijk om goed na te denken over de communicatie met ouders. Dingen die
je niet bruut bedoelt, kunnen toch zo overkomen.
Bereid een oudercontact schriftelijk voor. Noteer wat je ziet en opmerkt en denk na over
de boodschap die je wilt brengen. Maar begin met de ouders te vragen naar hun ervaring:
Gaat jullie kind graag naar school? Hoe lukt het met huiswerk maken? In hun antwoord vang
je veel op dat je kunt gebruiken als insteek om te vertellen wat jij ziet. Maak er geen wellesnietesdiscussie van. Het kan dat een kind thuis iets wel kan dat hij op school niet doet. Ga
dan op zoek naar een oorzaak. Duurt het gesprek te lang, dan maak je beter een nieuwe
afspraak.
Blijf professioneel in je contact met ouders. Sommige blijven altijd vriendelijk, andere
schuiven de schuld graag in jouw schoenen ...
Verwoord concrete dingen. Wat is er geleerd? Wat moesten ze kunnen? En zeg concreet
hoe ouders kunnen helpen. Aan ‘moet beter zijn best doen’ heeft niemand iets.
Schrijf in de agenda nooit persoonlijke opmerkingen. Vraag dan aan de ouders om langs te
komen en praat erover.
Maak een sandwich als je een moeilijker punt wilt aanhalen: begin positief, zet het werkpunt
in het midden en sluit in elk geval altijd positief af. Geef hoop, toon dat je erin gelooft. Bij
elk kind is wel iets positiefs te vinden.

Met dank aan directeurs Jée Wuyts (GO! basisschool Het Laerhof Merksem), Ilse Raicich (GO!
basisschool Erasmus Kalmthout), Marc Berckmoes (GO! middenschool Ninove), Marleen Blevi
(GO! technisch atheneum 1 Hasselt), Hilde Valcke (GO! academie MAS Schaarbeek), Ginette
Janssens (GO! centrum voor volwassenenonderwijs Tonera Aalst), Ann Dejaegher (GO! middenschool Ieper) en Willy Dewinter (GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Mast
Kasterlee)

“de school moet alle ouders
betrekken, ook de minder
geschoolde.”9
(Ides Nicaise, KULeuven)
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