Hoe vindt u het hier op school?
‘Hartstikke saai … nee hoor! Ik vind het hartstikke leuk. Het is mijn
werk en ik ga elke dag met plezier naar het werk. Ik vind het echt
heel leuk om bij 5M te werken. Als ik niet meer op deze school zou
werken, zou ik op een andere school ook leshuisdirecteur willen
zijn van 5M!’
Wat is jou taak bij 5M?
‘Ik ben teamleider van 5M, dat houdt in dat ik me met de leerlingen
bezig hou, hoe het met jullie gaat. Daar ben ik verantwoordelijk
voor. Ik heb met de coaches een taak om jullie verder te krijgen,
dat er goed onderwijs wordt gegeven, dat de juiste leraren op de
juiste plekken zitten. Maar ook dat jullie op excursie kunnen en dat
jullie het rooster hebben. Als teamleider zorg ik er voor dat jullie
alles kunnen doen. Dat doe ik niet zelf, maar daar ben ik wel
verantwoordelijk voor.’
Wat is de betekenis van 5M?
‘Naja… anders leren toch?’ Maar wat is daar de betekenis van? ‘
‘5m(men) die staan voor met minder verschillende meesters meer
meesterschap, alleen dat klopt niet, want we hebben best veel
meesters en juffen, maar dat komt uit een basisschoolmodel. Jij
had vroeger misschien 2 leerkrachten of 1 op je groep staan. Dat
hebben wij eigenlijk nu nog steeds. In jullie geval zijn dat jullie
coaches. Nu hebben we heel veel verschillende vakken en de
leraren moeten heel veel weten over het desbetreffende vak (waar
zij docent van zijn), zodat zij het weer door kunnen geven aan de
leerlingen. Want de leerlingen moeten examens kunnen doen. Dat
was toen niet, toen gaf 1 iemand wel 4 verschillende talen.’
Heb je ooit op een basisschool gewerkt?
‘Ja, ik heb op een basisschool, middelbare school en op het
Reeshofcollege gewerkt. Daar was ik teamleider, of ik gaf
kleutertjes les, of ik gaf les aan studenten. Ik ben fitnessinstructeur
geweest en skileraar voor oudere mensen. Ik heb met alle
leeftijden gewerkt, van jong tot oud. Dat vind ik heel erg leuk. Het
maakt mij niet uit of ik nou met een oma op de skibaan sta of met
kleutertjes ga gymmen, ik vind het allemaal leuk.’
Kan je goed met je collega’s samen werken?
‘Ik hoop het wel, want anders was 5M niet zo ontwikkeld. Ik denk
het wel en ik vind samenwerken ook heel belangrijk. Dat komt
terug als 1 groot onderdeel van je ontwikkeling. In de ontwikkeltrap
is samenwerken een blok. Dus ik moet het ook kunnen. Ik moet het
ook voor kunnen doen, toch...?’
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