‘Ik probeer kinderen een fijne en veilige plek te bieden’
Met haar 25 jaar is Annemijn van Lindenberg één van de jongste leraren op Kindcentrum
Octopus in Boekel. Ze begon vier jaar geleden als stagiaire en is inmiddels voor het tweede
jaar op rij verantwoordelijk voor de kinderen uit groep 8. ‘Het lesgeven in deze groep is
echt mijn ding’
Al vroeg wist Annemijn dat ze voor de klas wilde
staan. Na de havo ging ze dan ook direct naar de
Pabo. ‘Uiteindelijk heb ik hier op het kindcentrum
mijn eindstage gedaan en ben ik hier na mijn studie
blijven werken’, vertelt Annemijn. ‘Eerst vanuit de
invalpool en sinds vorig jaar heb ik fulltime mijn
eigen klas.’
Groep acht
Toen de schoolleiding vorig jaar vroeg of Annemijn groep acht wilde draaien, twijfelde ze wel
even. Annemijn: ‘Ik dacht: is dit niet te vroeg? Maar na een paar dagen voor groep 8 wilde ik
niet anders. Ik vind het ontzettend leuk om kinderen van alle leeftijden les te geven, maar
deze groep is wel echt mijn ding. De kinderen zijn al behoorlijk zelfstandig en je kunt
daardoor het gesprek met ze aangaan. Ik merk dat ze het spannend vinden om vanuit hun
vertrouwde basisschool, naar de middelbare school te gaan. Het is mooi om ze daarbij te
begeleiden en ze voor te bereiden op deze nieuwe stap.’
Stichting GOO
Het werken op een kindcentra voor een organisatie als Stichting GOO bevalt Annemijn goed.
‘Ik heb weinig vergelijkingsmateriaal, maar ik ben hier niet voor niets na mijn studie blijven
‘plakken’. Het gevoel was meteen goed. We hebben een heel fijn team en je kunt bij
iedereen terecht met je vragen. Het is een grote organisatie, maar dat voelt helemaal niet
zo. Ik heb nog niet op de andere locaties gewerkt, maar ik weet dat er vanuit de organisatie
een begeleidende coach wordt aangeboden voor startende leerkrachten.’
Overzicht en structuur
Haar rol als juf past Annemijn als een jas. ‘Natuurlijk heb je het op bepaalde momenten heel
druk en heb je het gevoel dat je nooit klaar bent met je werk. Maar daar staan ook hele
mooie dingen tegenover. Je kunt echt iets betekenen voor kinderen en hun ontwikkeling. Je
biedt ze structuur en een fijne, veilige plek om naar toe te gaan.
Ik vind het belangrijk om in de klas voor alle kinderen een rustige werkplek te creëren, zodat
iedereen fijn kan werken. Maar naast hard werken in de klas, vind ik dat er ook tijd moet zijn
voor een grapje tussendoor. Ik ga in elk geval met heel veel plezier naar mijn werk.’

