Ervaringsverhaal startende leerkracht:
“Het is echt een feestje met de kinderen.”

Rixt van der Bles is 23 jaar en voor het tweede schooljaar kleuterjuf van groep 1 en 2 op CBS De
Vuurvlinder in Sneek. Rixt staat 5 dagen per week voor de klas. Voordat ze begon met werken heeft
ze vmbo en havo afgerond en is ze vervolgens aan de Pabo afgestudeerd.
Leerzame ervaring in de invalpool
Rixt heeft haar LIO-stage (Leraar In Opleiding) vervuld bij Palludara. Na haar LIO-stage kon zij niet gelijk
fulltime, maar wel parttime aan de slag op De Vuurvlinder. Omdat ze graag 5 dagen wilde werken, vulde
ze de baan op De Vuurvlinder aan met een halve week werken in de invalpool. Via het werk in de
invalpool heeft Rixt veel ervaring opgedaan bij verschillende scholen van Palludara. Rixt geeft aan: “het
werken op een dorpsschool vond ik heel leuk omdat het daar erg gemoedelijk is en je iedereen goed
kent.”. Rixt heeft er uiteindelijk voor gekozen om aan de slag te gaan op CBS De Vuurvlinder omdat ze
daar een eigen groep aangeboden kreeg voor 5 dagen in de week en zich daarnaast erg thuis voelde in
het team.
Informeren en geïnformeerd worden
Als startende leerkracht vond Rixt de communicatie met Palludara vanuit het stafbureau erg fijn. Zo
hoefde zij niet alles helemaal zelf uit te zoeken. Ook werd er regelmatig geïnformeerd naar hoe het met
haar ging. In het begin liep Rixt soms wel tegen administratieve zaken aan die op je bordje komen als je
begint met werken. Daarnaast vond zij het soms lastig om informatie over de kinderen op de juiste
manier over te brengen naar de ouders, bijvoorbeeld als het wat minder goed gaat met een kind. “Zoiets
oefen je eigenlijk niet op school, maar hoort er wel bij”. Rixt begon precies in tijden van corona met
lesgeven, waardoor ze soms de gezelligheid met het team miste. Gelukkig duurde het niet lang voordat
alle kinderen weer naar school mochten.

“Mooi om te zien hoe kinderen groeien”
Het werk als juf bevalt Rixt heel goed. “Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en ik vind het heel mooi
om te zien hoe de kinderen groeien.”. Vooral de vrijheid die je hebt als juf bij de kleuters vindt Rixt heel
fijn. Zo houdt ze ervan om bijvoorbeeld spontaan een leuk spelletje te doen met de kinderen. Bij de
kleuters zit Rixt nu helemaal op haar plek, maar ze heeft nog wel ambities. Zo zou ze later in haar
loopbaan nog wel groep 3/4 of groep 5 willen lesgeven. Het lijkt Rixt ook interessant om wellicht in de
toekomst meer organisatorische taken op zich te nemen, hiervoor zou ze dan nog een aanvullende
opleiding kunnen volgen. Gelukkig biedt Palludara kansen en ruimte voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling.
Rixt beveelt het werk als juf bijzonder aan. “Het is echt een feestje met de kinderen en het is elke dag
genieten van uitspraken en de dingen die ze doen!”. Haar tip aan andere starters is om altijd alles te
vragen en niks voor jezelf te houden daar schiet je namelijk niets mee op.” Niet bang zijn, durf te
vragen!”

Interview: Eva Eerdmans.

