SAMEN GROEIEN EN LEREN
IN ZWIJNDRECHT

“ELK KIND IS

EEN BELOFTE”

Na zijn pabo-opleiding stond Niels Verbaas voor de klas.
Al snel werd hij teamleider en daarna directeur van een
kleine school. Daarop volgde een grotere school en sinds

BESTE LEZER,
‘Werken in het onderwijs is het mooiste dat er is’, hoorde ik
laatst een leerkracht van een basisschool zeggen. En ook in
deze krant kunt u lezen wat er zo ontzettend mooi en fijn is aan
onderwijs. ‘Elk kind is een belofte’, ‘het mooiste in dit vak is dat
je kinderen verder kunt helpen’, ‘je krijgt een sterke band met de
kinderen’. Een paar citaten van de mensen die zich dag in dag
uit inzetten voor de kinderen op de scholen en de kinderopvang
in Zwijndrecht. En dat onderwijs is zo ontzettend belangrijk!
Onze kinderen zijn onze toekomst. Hoe beter het onderwijs, hoe
beter de kinderen later in staat zijn om hun eigen weg te vinden.

“HMET
IER KOMT IEDEREEN
PLEZIER NAAR HET
WERK

”

Een multiculturele school een moeilijke school? Niet
volgens Daphne Reijmers, leerkracht en intern begeleider
en Berber Zwang, onderwijsassistent, op OBS De Dolfijn
van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW).

Daarom is het zo jammer dat er te weinig leerkrachten zijn voor
scholen en kinderopvang. Niet alleen in de grote steden, maar ook
in Zwijndrecht hebben we een tekort aan onderwijspersoneel.
Met deze krant willen we graag laten zien hoe mooi en zinvol
het vak van leerkracht en pedagogisch medewerker is. Waardoor
er mensen in Zwijndrecht (en daarbuiten!) zullen zeggen: ‘Hee,
een baan in het onderwijs, dat past helemaal bij mij!’ Ik doe
een dringend beroep op deze mensen: jong en ouder, student
of (al jaren) werkzaam in een ander vakgebied. Er zijn volop
mogelijkheden in onderwijs en kinderopvang. Help mee om onze
kinderen een fijne schooltijd en een goede basis te geven!
Vriendelijke groeten,
Ronald de Meij
Wethouder Onderwijs

Werken in het onderwijs
of de kinderopvang:
een unieke kans om
jezelf verder te
ontwikkelen
en door te
groeien!
Berber Zwang

“Die grote diversiteit is juist leuk en uitdagend!”

Daphne liep stage op OBS De
Dolfijn en werkt er nu 8 jaar,
waarvan zo’n 3 jaar als intern
begeleider: “Ik wilde eigenlijk altijd
al juf worden, omdat ik het leuk
vind om kinderen te helpen bij hun
ontwikkeling en in hun kracht te
zetten. Ik sta nog steeds voor de
klas, maar ik vind het ook leuk om
taken buiten de groep te doen.
Als intern begeleider sta ik leer
krachten bij en help ik ook ouders
een handje als dat nodig is.
Ouders lopen makkelijker bij ons
binnen omdat we op deze locatie
ook het Vivera Sociaal Wijkteam
hebben zitten. Juist die combinatie
van taken maakt mijn werk zo
afwisselend. Ik werk samen met
allerlei instanties, bijvoorbeeld de
gemeente, zorginstellingen, het
Samenwerkingsverband
Drechtsteden en
YES! Kinder
opvang. Hun
expertise
kan ik weer
koppelen
met de
praktijk. Zo
blijf ik zelf
Daphne Reijmers
ook bijleren.
Echt wat
betekenen voor
kids, hun ouders en
leerkrachten, dat is het
mooiste aan ons werk.”
Onderwijsondersteuners
Ook onderwijsondersteuner Berber
liep stage op OBS De Dolfijn:
“Wat me toen al opviel, is dat alle
leerkrachten zo enthousiast en
betrokken zijn. Het werken met
kinderen heeft me altijd getrokken.
Vooral jongere kinderen, van 4

tot een jaar of 8, zijn zo leergierig.
Tegelijkertijd zijn ze speels en heel
eerlijk. Ik moet vaak om ze lachen.
Een onderwijsondersteuner zorgt
ervoor dat er net iets meer kan in
een klas.

“Die grote diversiteit
is juist leuk en
uitdagend”
Een extra luisterend oor, een
kind even echt zien. Als kinderen
bijvoorbeeld hun doel nog niet
behaald hebben, kan ik dit in een
klein groepje met ze oefenen. Ik
spring in alle groepen bij waar
extra handen nodig zijn. Daarom is
geen dag hetzelfde. Maar stiekem
vind ik de kleuters het allerleukst.
Zij zijn altijd vrolijk!”

een jaar geeft hij leiding aan kindcentrum Juliana van PIT
kinderopvang & onderwijs. Niels vertelt over waarom hij
koos voor het onderwijs.

“Ons kindcentrum staat in een
heel diverse buurt en die mix
aan achtergronden vind ik mooi”,
vertelt Niels. “Wij zijn een christelijk
kindcentrum (kc) en willen die
normen en waarden ook uitdragen.
Prikkelen tot ontwikkelen, dat staat
bij ons centraal. Onze kinderen
ontwikkelen zich niet alleen in de
groep. Wij vinden het belangrijk
dat ze uitstapjes maken, spelen en
leren in samenhang. We noemen
dat betekenisvol leren. Kinderen
moeten de ruimte krijgen om
spelend te ontdekken. Dat
willen we stimuleren en prikkelen,
want ik geloof dat elk kind wel wil
groeien.”

“Er gebeuren zoveel
waardevolle dingen
waar je energie uit
haalt”

Kindcentrum
Niels: “Werken in het onderwijs is
een geweldig vak. Het is elke dag
anders. Juliana is een kindcentrum;
een combinatie van kinderopvang
en basisonderwijs. We zien
kinderen dus vanaf 2 tot 13 jaar.
Zo kunnen we ervoor zorgen
dat kinderen een doorgaande
ontwikkellijn hebben. Tot 4 jaar
zitten kinderen in een peutergroep.
Voor die kleintjes is het echt een
grote stap om opeens 5 dagen per
week naar het onderwijs te gaan.
Deze overgang is makkelijker als
ze al in ons kindcentrum gewend
zijn aan onze manier van werken,
de medewerkers en de andere
kinderen. Doordat kinderen zo
lang bij ons zijn, kunnen we ook
echt een band met ze opbouwen,
en met hun ouders, en hen zo de
beste ontwikkelkansen bieden.”

WIL JIJ GRAAG IN HET ONDERWIJS OF
DE KINDEROPVANG WERKEN?
In Zwijndrecht zijn er verschillende organisaties
die werk en/of opleidingsmogelijkheden bieden.

MAAK HET VERSCHIL
VOOR KINDEREN ÉN OUDERS!
“Ik wil nog niet naar huis…”, roept een jongetje als

Yes! Kinderopvang
www.yeskinderopvang.nl

Reformatorische Peuterspeelzaal De Benjamin
www.debenjaminzwijndrecht.nl

PIT Kinderopvang
en Onderwijs
www.pit-ko.nl

Onderwijsgroep OZHW
voor primair en voortgezet onderwijs
www.ozhw.nl

SPON
www.spon.nl

NESTAS scholengroep
www.nestas-scholengroep.nl

LEV-WN
www.dewegwijzer-levwn.nl

VCORG
www.hellenbroekschool.nl

zijn moeder hem op komt halen van de kinderopvang.
Daar worden de pedagogisch medewerkers van Yes!
Kinderopvang heel blij van. Dan weet je dat een

Teamwerk
“Hier komt iedereen met plezier
naar het werk”, vertelt Daphne.
“Dat is echt zo! We hebben veel
lol met elkaar. En we leren van en
met elkaar. Iedereen op De Dolfijn
wil het allerbeste voor de kids!
Alle kinderen die naar onze school
komen hebben veel aandacht
nodig. Wij zijn gespecialiseerd
in taalonderwijs. Wij adviseren
ouders: lees je kinderen voor!
We geven ze boekjes mee en
de bieb is gratis voor kinderen.
Het inspectieonderzoek en onze
eindresultaten zijn heel goed, dit
is het gevolg van een zeer hoog
leerrendement. Alle leerkrachten
en ondersteuners werken er
keihard aan dat elk kind gelukkig
is en straks klaar is voor de snel
veranderende maatschappij.”

Teamwerk
“Bij kc Juliana werken 25
medewerkers”, vertelt
Niels. “Dat zijn pedagogisch
Niels Verbaas
medewerkers voor de
kinderopvang, onderwijs
ondersteuners en leerkrachten
voor het basisonderwijs. Zelf
haal ik veel voldoening uit het
enthousiast krijgen en houden van
het team. Ervoor te zorgen dat ze
de kinderen kunnen geven wat zij
nodig hebben voor een optimale
ontwikkeling. Mijn werkdag begint
Mooi vak
dan ook altijd met een praatje met
“Het werk is dus soms inge
het team. Ik probeer overal even
wikkeld”, concludeert Niels, “maar er
binnen te lopen. Om 8.20 uur sta ik
gebeuren zoveel waardevolle dingen
als het maar even kan bij de deur,
waar je energie uit haalt! Een kind is
om de kinderen welkom te heten.
een belofte. Het mooiste van het vak
Ik ken ze allemaal bij naam. Verder
is kinderen verder helpen. Daarom
vul ik mijn dagen met meekijken
gaan we voor dat kind dat dreigt vast
in de groepen, beleidsstukken
te lopen. Als je dat kind dan opnieuw
schrijven, gesprekken voeren
ziet stralen, is je dag weer helemaal
met pedagogisch medewerkers,
goed. Het is geweldig om een kind
onderwijsondersteuners, leer
dat je hebt leren kennen als peuter
krachten en ouders. Mijn grootste
uiteindelijk na groep 8 te zien
opdracht nu is de formatie. Het
afzwaaien. En soms zien we ze later
valt niet altijd mee om elke dag
weer terug op ons kindcentrum,
voldoende mensen op de groep te
als stagiair, omdat ze ook voor ons
hebben.”
mooie vak hebben gekozen.”

kind het fijn bij ons heeft”, vertelt pedagogisch
medewerker Ingrid.

Het beste voor kinderen én ouders,
dat is waar Yes! Kinderopvang
voor staat. Kinderen ontwikkelen
zich spelenderwijs, pedagogisch
medewerkers stimuleren dit.
“We spelen binnen en buiten;
voetballen, schommelen, op de
trampoline, in de moestuin, maar
ook spelletjes, bouwen, lezen,
knutselen en proefjes. Samen
maken we er een fijne dag van.”
Plezier hebben is erg belangrijk
bij Yes! Kinderopvang, zowel met
collega’s als met de kinderen.
Ingrid: “Je ziet hoe geweldig de
kinderen het vinden op de opvang
en hoe ze zich ontwikkelen. Je
krijgt echt een sterke band met

de kinderen; ze kunnen altijd bij
je terecht en voelen zich fijn en
veilig bij jou. Dat is een belangrijke
basis. Over hoe het met ze gaat en
hoe ze zich ontwikkelen hebben
we natuurlijk goed contact met de
ouders, zodat zij steeds met een
gerust hart hun kostbaarste bezit
bij jou achterlaten.”
Pedagogisch medewerkers zijn
opgeleid om dit belangrijke vak
te mogen uitoefenen. Hierdoor
weten zij wat kinderen nodig
hebben. Ze worden bij Yes!
Kinderopvang ondersteund
door een pedagogisch team,
locatieassistenten en een
locatiemanager.

Meer informatie over de verschillende onderwijsbesturen in Zwijndrecht is te vinden op
www.zwijndrecht-educatief.nl. Of ga naar
passievooronderwijsdrechtsteden.nl voor informatie
over een baan in het onderwijs in Zwijndrecht.

Als pedagogisch medewerker
jezelf verder ontwikkelen en
doorgroeien? Ook dat kan bij
Yes! Kinderopvang. Ingrid:
“Het is een prachtig vak bij
een geweldige organisatie. En
we willen heel graag nog wat
enthousiaste collega’s erbij!
Kom jij ook het verschil maken?”

“Samen maken we er
een fijne dag van”

