Als ik zie dat ik de juiste
snaar heb geraakt en een
kind echt heb geholpen in
zijn/haar ontwikkeling, dan is
dat zo dankbaar!
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Marloes Heeneman en ik werk voor Zonova
op De Van Houteschool als groepsleerkracht. Daarbij
vervul ik nog wat IB-taken en houd ik me bezig met
de ICT.
Hoe ben je in het onderwijs beland?
Ik werk al 6 jaar op de Van Houteschool, onderwijs is
me met de paplepel ingegoten. Mijn beide ouders
zitten in het onderwijs en ik wist als klein meisje al
zeker dat ik "juf” wilde worden. Ik ben begonnen in
de invalpool in Almere en uiteindelijk binnen de
invalpool in Amsterdam aan de slag gegaan. Daar
kreeg ik als allereerste klus een invalopdracht op de
Van Houteschool en ik ben er nooit meer
weggegaan! Het was dus eigenlijk per ongeluk dat ik
op het SBO terecht ben gekomen, maar dit past echt
heel goed bij me en ik voel me enorm thuis hier.
Wel grappig, toen ik startte was Desiree mijn coach
en inmiddels is ze mijn directeur.
Wat maakt jouw baan zo leuk?
Werken in het onderwijs is zo ontzettend veelzijdig
en afwisselend, er is iedere dag een nieuwe
dynamiek. Ik vind het heel leuk om continu te
moeten schakelen en iedere dag weer opnieuw uit
te moeten vinden wat die dag het beste werkt en bij
wie. Ik houd ervan om leerlijnen te helpen
ontwikkelen en na te denken over de te varen koers
en die kansen krijg ik hier. En als ik dan zie dat ik de
juiste snaar heb geraakt en een kind echt heb
geholpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk vlak dan
ook, dan is dat zo dankbaar. Dat voelt heel goed!
Waarom past dit goed bij jou?
Qua karaktereigenschappen zijn geduld en alles niet
te persoonlijk nemen hele fijne eigenschappen voor

dit werk. En gelukkig zijn dat eigenschappen van mij,
dus dat komt goed uit. Zeker op het SBO wordt je
geduld soms behoorlijk op de proef gesteld, maar
daar kan ik prima mee omgaan. Het scheelt wellicht
ook dat ik zelf ADHD heb en dus heel goed begrijp
waarom dingen soms wel of niet gaan en welke
reactie er wordt getriggerd. Ik zal dan ook nooit een
kind vragen om stil te zitten :-)
Wat maakt dat jij je prettig voelt op de school
waar je werkt?
De sfeer is ontzettend goed en we zijn een enorm
hecht team met alle collega's. Er is onderling altijd
tijd voor een geintje, maar ook oog voor (een niet
gestelde) hulpvraag. De school is echt gebouwd op
samenwerking en verbinding, we doen het allemaal
met elkaar. Het voelt gewoon heel fijn en veilig en
de waardering voor wat je doet wordt regelmatig
geuit. Ik zit hier enorm op mijn plek.
Waarover verbaas jij je regelmatig?
Wat me soms, gelukkig zeker niet altijd, blijft
verbazen is de traagheid van het op gang komen van
de hulpverlening. Hier kunnen nog wel stappen in
worden gezet. En waar ik me (achteraf) vaak heel
erg over verbaas en soms een beetje over gniffel,
zijn de ruzies om grote kleine dingen. Zoals een
heftige ruzie over…….. een legoblokje.
Waarom zou iedereen jouw baan moeten willen?
Ik heb daar nooit heel goed over nagedacht, ik heb
gewoon nooit iets anders gewild. Het is leuk,
absoluut niet eentonig en heel betekenisvol. Zeker
hier op het SBO kun je voor de kids een verschil
maken en dat is het mooiste wat er is!

