‘Het speciaal onderwijs laat mijn
hart sneller kloppen.’
Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor
speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13
jaar. Docenten Anne Relou (33) en Marloes Nelissen
(37) staan hier voor de klas. Ze vertellen over hun
ervaringen.
Hoelang werken jullie al bij Petrus Donders?
Anne: ‘Ik kon eerst als invalkracht aan de slag. Na vijf
jaar invallen kreeg ik een vast contract. Inmiddels
werk ik alweer tien jaar op deze school.’
Marloes: ‘Ik werkte al bij Stichting GOO en kreeg twee
jaar geleden de kans om van het reguliere onderwijs over te stappen naar speciaal onderwijs.’
Is lesgeven altijd je ambitie geweest?
Anne: ‘Als ik heel eerlijk ben niet, tijdens mijn opleiding aan de pabo had ik best wat twijfels.
Die verdwenen toen ik aanraking kwam met het speciaal onderwijs. Hier gaat mijn hart sneller
van kloppen!’
Hoe is het om met kinderen met speciale behoeftes te werken?
Anne: ‘Het is heel fijn dat je ieder kind op school extra aandacht kun geven. Ik vind het mooi
om verder te kijken dan het gedrag en te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt.’
Marloes: ‘Het blijft een fijn moment als je merkt dat je de juiste snaar bij een leerling hebt
geraakt. Dat is binnen het speciaal onderwijs soms best wel een uitdaging, maar als het lukt
geeft het juist extra veel voldoening.’
Wanneer is jouw dag geslaagd?
Marloes: ‘Soms zie ik dat een kind even wat minder goed in zijn vel zit. Als het lukt om zijn of
haar dag dan toch goed te maken, is mijn dag ook écht geslaagd!’
Hoe vind je het om voor Stichting GOO te werken?
Anne: ‘Het fijne aan het werken voor Stichting GOO is dat je van elkaar kunt leren. Zo worden
er workshops georganiseerd waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers hun kennis en
ervaring delen. Ik zou graag zien dat we dat nog vaker deden. Ik voel dat we elkaar nog beter
kunnen helpen met onze verschillende expertises. Daar valt nog winst te behalen.’
Marloes: ‘Stichting GOO gaf me de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik had nog niet
eerder in het SBO gewerkt en twijfelde of het wel iets voor mij was. De stichting betaalde mijn
opleiding en gaf me de zekerheid dat ik altijd terug kon vallen op mijn oude werk. Dat gaf me
een veilig en goed gevoel.

