“Ik weet dat ik elke dag
bijdraag aan de groei van deze
kinderen en hiermee aan onze
toekomst.
Specifiek op deze school met
deze populatie, waar het er
echt toe doet”

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Jasmijn van der Klip.
Ik werk voor Zonova op basisschool Wereldwijs als
groepsleerkracht in groep 1/2.

Hoe ben je in het onderwijs beland?

Na mijn loopbaan in de horeca, met leidinggevende
functies, voelde ik dat ik meer uitdaging en
afwisseling wilde. Ik besloot weer te gaan studeren;
de Pabo of Biologie. Het werd het eerste. Mijn hart
voor kinderen en een bijdrage te mogen leveren aan
hun ontwikkeling deed mijn hart sneller kloppen.
Tot op de dag van vandaag geniet ik elke dag van de
kinderen, zelfs van de meer uitdagende momenten.
Het werk als leerkracht op deze prachtige OGOschool past helemaal bij mij en bevalt mij zeer
goed.

Wat maakt jouw baan zo leuk?

Ik vind het werken met een groep kinderen, met
een voorkeur voor het jonge kind, ontzettend
inspirerend. Om te zien hoe groepsdynamiek werkt
op de ontwikkeling van het individu vind ik
fascinerend. Ook het opsporen van blokkades en
daar op een creatieve manier een doorbraak in
vinden raakt mij. Mijn werkdagen zijn gevuld met
spel, zingen, dansen, samen eten en nog veel meer
leuke activiteiten. Elke dag weer een genot. Op onze
school werken we volgens Ontwikkelingsgericht
Onderwijs (OGO), waardoor mijn kwaliteiten echt
tot bloei komen. Ik ben daarom onlangs een studie
tot OGO-specialist begonnen. Het leukste vind ik
een nieuwe sociaal culturele praktijk met de
kinderen inrichten, waar het spel door een rijke
leeromgeving een waardevolle speel-leeromgeving
wordt.

Het contact met ouders onderhouden en in gesprek
gaan over de ontwikkeling van hun kind/de
opvoeding en samen kijken hoe we het kind verder
kunnen helpen, vind ik ontzettend leuk om te
doen.

Waarom past dit goed bij jou?

Ik kan in mijn baan mijn creativiteit kwijt. Het geeft
me energie; ik voel de liefde van en voor de
kinderen. Mijn analytisch denkvermogen wordt
afgewisseld met praktisch bezig zijn. Ik ben
gesprekspartner voor ouders en werk samen met
collega's. Kortom een heel diverse en verrijkende
baan, waarin ik me constant blijf ontwikkelen.

Wat maakt dat jij je prettig voelt op de school
waar je werkt?

De open sfeer en de professionele werkhouding van
hoog niveau voelen goed. Ik voel me op mijn plek.

Waarover verbaas jij je regelmatig?

Over hoeveel ik elke keer weer leer.

Waarom zou iedereen jouw baan moeten
willen?

Werken aan de toekomst door kinderen bij te staan
in hun ontwikkeling voelt voor mij zeer waardevol.
Ik weet dat ik elke dag bijdraag aan de groei van
deze kinderen en hiermee aan onze toekomst.
Specifiek op deze school met deze populatie, waar
het er echt toe doet.

