Gedurfde stap naar een andere school

Al in haar eerste jaar als leerkracht voelde Juliette (22) dat ze niet op haar plek zat. Haar
directeur bracht haar in contact met Karin Jeremic, beleidsmedewerker personeel.
Marieke (23) bezon zich na een Lio-stage op haar eerste stap in haar onderwijsloopbaan:
er ging een wereld voor haar open. Twee verhalen over hoe je je plek (weer) vindt dankzij
de mobiliteitsmarkt.

“Eigenlijk kan ik nog steeds niet goed aangeven waarom ik niet op mijn plek zat op de Delftse
Mgr. Bekkersschool. Eerlijk gezegd voel ik me daar bezwaard over, net alsof ik mijn collega’s
in de steek heb gelaten,” zegt Juliette van Dam. Gedurende het vraaggesprek zie je haar hier
nog steeds mee worstelen. “Ik vond het nogal brutaal van mezelf. Net van de Pabo en
meteen al noten op de zang.” Ondanks de twijfel ging ze toch naar haar directeur Linda van
der Burgh toe en speelde open kaart. Haar schoolleider nam de woorden van Juliette serieus
en zei: “Je moet dan toch verder gaan kijken.” Ze legde contact met Karin Jeremic die de
mobiliteitsmarkt binnen de Laurentius Stichting bestiert. “Er viel een last van mijn
schouders”, zegt Juliette.
Lees verder…

Overstappen
Over het overstappen van de ene naar de andere school: “Mijn collega’s op de Mgr. Bekkers
waren heel erg betrokken bij me. Ze vroegen steeds hoe het ging. Wat Juliette ook hielp was
de duidelijke herplaatsingsprocedure: “Het was eigenlijk heel luxe voor me. Ik mocht mijn
voorkeuren aangeven en via een speeddate met een directeur kennismaken. De gesprekken
verliepen heel ontspannen. Ik had het eigenlijk voor het uitkiezen.” Maar in de zomer, toen
ik eenmaal was aangenomen op de Mariaschool in Den Hoorn, kreeg ik kriebels in mijn buik.
Had ik er wel goed aan gedaan? Wat haalde ik in mijn hoofd? Maar als je het niet probeert
dan weet je het ook niet. Aan die gedachte heb ik me vastgehouden.” En hoe is het nu?
Juliette lacht breed: “Het was echt een goede stap. Ik ben heel blij met mijn groep 7. Ik zit
hier op mijn plek.”
Kruispunt
Ook Marieke van Dijk vond zichzelf terug op een
kruispunt toen haar Lio-stage bij De Christoffel in
Den Haag was afgelopen. Marieke heeft de
academische Pabo achter de rug en is nu bezig met
een masteropleiding ‘leer- en gedragsproblemen’.
Wat moest haar volgende stap zijn?
Schooldirecteur Chantal de Booy was haar een stap
voor en toonde Marieke mogelijke vacatures
waarin ze kon floreren. Ze solliciteerde bij Het
Baken in Berkel en Rodenrijs en alle kwartjes
vielen: “Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Ik heb
goede begeleiding en het is geen enkel punt om bij
collega’s aan te kloppen met de vraag ‘Hoe zou jij
dit doen?’ Bovendien past deze baan perfect bij
mijn studie. Ik werk drie dagen en hou dus twee
dagen over voor colleges en alles wat daarbij komt
kijken.” Ze onderzoekt hoe cognitieve
vaardigheden bij begrijpend lezen werken. Hoe
komt het dat leerlingen soms gewoon ergens over
heen lezen? Studie is belangrijk voor Marieke. Ze
zegt: “Het geeft me verdieping.”

Hoe werkt het?
Op 19 februari aanstaande gaat
de mobiliteitsmarkt weer van
start. Kort daarna ontvangen alle
medewerkers van de Laurentius
Stichting van HRM een mail met
daarin meer informatie over de
mobiliteitsmarkt, de planning en
de beschikbare vacatures (zowel
regulier als vervanging). Houd je
mail dus in de gaten. In week 11
en 12 zullen de eerste
sollicitatiegesprekken
plaatsvinden. Spannend! Mocht
je nu al vragen hebben of net
zoals Juliette de kriebels hebben,
stuur dan een mail aan
vacature@laurentiusstichting.nl.

