DE OPKIKKERJUF
Wie ben ik?
Ik ben Véronique, vorig jaar afgestudeerd als leerkracht lager
onderwijs en nu studente zorgverbreding en remediërend leren.
Na mijn opleiding wou ik mij graag nog verder ‘specialiseren’ en
daarom volg ik nu deze bachelor na bachelor. Mijn stage als
‘zorgjuf’ doe ik op de school van uw kind(eren).

De opkikkerjuf???
Iedereen heeft wel eens een momentje dat hij/zij zich wat minder voelt en wel een ‘opkikkertje’
kan gebruiken. Ook bij onze leerlingen kan dit voorkomen. Dit kan allerlei redenen hebben;
een ruzie (op de speelplaats), zich uitgesloten voelen, …. Omdat wij het op school belangrijk
vinden dat leerlingen zich goed voelen, start ik met een project: ‘de opkikkerjuf’.
De opkikkerjuf is op verschillende manieren bereikbaar voor de leerlingen en ook voor u. Als
uw kind ergens mee zit of nood heeft aan een babbel, sta ik steeds voor hen klaar. Ik zal naar
hen luisteren en samen met hen, indien nodig, op zoek gaan naar een oplossing.
Het goed gevoel van de leerlingen staat dus centraal. Daarom is er ook een hoekje met een
warme sfeer ingericht waar de leerlingen hun verhaal kwijt kunnen.
Verder is het niet zo dat dit project stopt als mijn stage voorbij is. Als de opkikkerjuf aanslaat,
zal dit ook de komende jaren verdergezet worden.

Hoe kan je de opkikkerjuf bereiken?
Op school zal er een brievenbus, gemaakt door de leerlingen van het 5de leerjaar, staan met
een slotje op waarvan enkel ik de sleutel heb. Als leerlingen graag eens over iets willen praten
kunnen ze hierin een briefje steken.
Ook via de eigen juf/meester kan er een afspraak gemaakt worden. Zij staan uiteraard ook nog
steeds klaar voor hun leerlingen!
Omdat voor sommige leerlingen dit misschien toch nog grote stappen zijn, heb ik ook een mailadres: opkikkerjuf@basisschoolpulle.be

Het
opkikkerhoekje

