“Het leraarschap is prachtig. Je
ziet groei bij de kinderen,
maar leert zelf ook dagelijks
nieuwe dingen. Mijn klas voelt als
een heel mooi en
uitdagend project: we halen
allemaal het beste uit onszelf!”
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Marloes van Weeghel.
Ik werk voor Zonova op
basisschool Mobiel als leerkracht van groep 5.

werkt, kinderen zijn betrokken bij de les en hebben
zin om te leren. Ik ben analytisch ingesteld
en probeer de leerlingen zo goed mogelijk op hun
niveau te bedienen. Een mooie uitdaging!

Hoe ben je in het onderwijs beland?
Toen ik in het laatste jaar van de middelbare school
zat, ben ik op zoek gegaan naar een opleiding
waarmee ik na het afronden ervan echt een steentje
bij zou kunnen dragen aan de maatschappij. Als
leerkracht kun je dagelijks een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de kinderen in je klas, dit leek
me heel mooi en dankbaar
werk! Daarnaast wilde ik me graag verdiepen in het
onderwijsstelsel en leek het me interessant om na
te denken over de optimalisatie van
onderwijskwaliteit. Zodoende heb ik de
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
(ALPO) en een master Onderwijswetenschappen
afgerond. Inmiddels werk ik al drie jaar met veel
plezier als leerkracht.

Wat maakt dat jij je prettig voelt op de school
waar je werkt?
Dit is mijn eerste jaar op basisschool Mobiel, maar
vanaf de eerste dag voelt het als een warm bad. Het
is fijn om onderdeel te zijn van een hecht team,
collega's zijn betrokken bij elkaar. Daarnaast hebben
we duidelijk in beeld wat we als school(team)
met de leerlingen én met elkaar willen bereiken. We
zijn op een positieve manier bezig met de
kinderen. Dit alles spreekt mij zeer aan.

Wat maakt jouw baan zo leuk?
Iedere dag is anders! Een basisschool is een
prachtige, dynamische plek om te
werken en kinderen zijn heel eerlijk, grappig en
nieuwsgierig. Daarnaast vind ik het leuk dat ik direct
resultaat zie van mijn werk. Ik zie de kinderen
groeien, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel
gebied.
Waarom past dit goed bij jou?
Ik werk gestructureerd en dit zorgt ervoor dat
kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit is prettig
voor ze en het geeft een veilig gevoel. Ik
ben enthousiast en ik zie dat dit aanstekelijk

Waarover verbaas jij je regelmatig?
Ik verbaas mij dagelijks over de snelheid waarmee
kinderen zich ontwikkelen. Soms stel
ik bijvoorbeeld een vraag waarvan ik onmiddellijk
denk: ‘hm, ik had de vraag misschien anders moeten
formuleren, nu is het nog te hoog gegrepen’, maar
dan merk ik dat de kinderen deze toch al kunnen
beantwoorden. Dat is geweldig om te merken!
Waarom zou iedereen jouw baan moeten willen?
Het leraarschap is prachtig. Je ziet groei bij de
kinderen, maar leert zelf ook dagelijks nieuwe
dingen. Mijn klas voelt als een heel mooi en
uitdagend project: we halen allemaal het beste uit
onszelf!

