Van docent naar teamleider

‘Dit is de beste stap ever’
Ze begon in 2005 als leerkracht op basisschool De
Kastanjelaar in Milheeze en is sinds dit jaar teamleider
van kindcentrum Het Venster in Gemert. En ook al
bekleedt ze een andere functie, toch streeft ze hetzelfde
doel na. ‘Of ik nu werk met een groep kinderen of met
een team collega’s. Ik wil dat iedereen zich gezien en
gehoord voelt en vanuit daar wil bewegen en
ontwikkelen.’

‘Op basisschool De Kastanjelaar zat ik helemaal op mijn
plek. Ik was juf van groep 8 en dacht dit werk tot mijn
pensioen te blijven voortzetten.’ Toch zocht Joyce naast
het lesgeven een extra uitdaging. ‘Ik bekeek wat de
doorgroeimogelijkheden waren binnen onze organisatie.
Ik volgde verschillende opleidingen. Naast mijn functie als
leerkracht werd ik taal- en rekencoördinator.’
Beste stap ever

Niet veel later bood Stichting GOO haar de kans om de opleiding tot schoolleider te volgen. ‘Ik kreeg de kans om
door te groeien naar teamleider. Het was wel heel spannend om als kersverse teamleider op een nieuw
kindcentrum aan de slag te gaan. Je gaat van een veilige omgeving waar je iedere steen van het gebouw kent,
naar een plek waar je niet eens weet waar de pennen liggen. Het is een zoektocht op alle vlakken. Maar ondanks
dat is het de beste stap ever.’
Warm welkom

Hoe ziet een dag van een teamleider eruit? ‘Ik begin mijn dag met het verwelkomen van de kinderen. Ik wil dat
iedere kind mijn naam kent. Zelf herinner ik me nog hoe de directeur mij als kind stond op te wachten en me een
fijne dag wenste. Ik voelde me echt gezien.’ Ze loopt daarnaast ook regelmatig de klas binnen om haar gezicht te
laten zien. ‘Vanochtend heb ik nog voor de klas gestaan.’ Verder is ze druk bezig met het aansturen van het team,
onderwijsvernieuwingen, het schrijven van beleid, zorgen dat alle groepen bemand zijn, financiën en het schrijven
van verbeterplannen. ‘De rode draad bij al mijn werkzaamheden is verbinding maken, ik denk dat dat dé manier
is om problemen snel op te merken en op te lossen.’
Vertrouwen

Hoewel de nieuwe functie best wennen was, voelde Joyce vanaf het begin veel steun. ‘Ik stond er geen moment
alleen voor. Vanaf de eerste dag werd ik opgevangen door het team en het cluster waarin ik samenwerk. Ik had
het gevoel dat ik door onder andere steun vanuit Stichting GOO de kans kreeg mijn weg te vinden.’ Ze ziet het als
meerwaarde om onderdeel uit te maken van een grotere stichting. ‘Je kan de verbinding zoeken, samenwerken
en samen nieuwe plannen maken.’

