Noa Oldenhof
L E E R K R A C H T

H E T

B R A A M B O S

“HEEL LEUK OM ZO MET
ONDERWIJSVERNIEUWING
BEZIG TE ZIJN”

Het Braambos is de eerste school waar Noa Oldenhof op werkt. De eerste
drie jaar als vakleerkracht gym en vanaf volgend schooljaar als leerkracht
van groep 5.
Wat maakt het werken op Het Braambos zo leuk?

“Er leven heel veel ideeën waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Het is

ontzettend leuk om zo met onderwijsvernieuwing bezig te zijn. Zo gaan we meer
thematisch werken en hebben we een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie waarmee

we groepsdoorbrekend gaan werken. Superleerzaam voor de kinderen om niet alleen met
leeftijdsgenoten te werken, maar ook eens de voorbeeldrol te vervullen als oudere leerling
of te werken met kinderen waar je tegenop kijkt als jongere leerling.”
Hoe is de teamspirit?

“De sfeer is heel goed en mijn collega’s zijn enorm gezellig. Een collega die net een

maand geleden begonnen is, is echt al helemaal onderdeel van het team. Je kunt altijd
wel bij iemand terecht. Ik kan het met iedereen goed vinden.”
Ondernemen jullie veel met collega’s?

“Aan het eind van het schooljaar is er altijd een teamuitje en aan het begin van het
schooljaar barbecueën we bij de directeur. Ook wordt er regelmatig op vrijdag geborreld

of een spelletje gespeeld. En we gingen met een groep collega’s naar de Luizenmoederfilm.”

Hoe ontwikkel jij je?

“Als startende leerkracht kan ik zeker nog groeien. Op Het Braambos heb ik jonge en

oudere collega’s, waar ik veel van kan leren. Iedereen wil elkaar ook graag helpen.
Momenteel ben ik de pabo nog aan het afronden en heb ik niet veel tijd om cursussen via

de Hoofdpoort Academie te volgen. Wel heb ik yoga uitgeprobeerd, deze cursus gaf een
collega. Ik had niet gedacht dat het iets voor mij zou zijn, want ik ben druk en sportief.
Maar het was best heel lekker. Echt een positieve ervaring.”

Hoe is de balans tussen werk en privé?

“Ik denk dat elke leerkracht altijd wel langer bezig is dan op papier. We willen nou

eenmaal het beste voor de kinderen, de lessen goed voorbereiden en de administratie op
orde hebben. Als gymleerkracht is het werk wat overzichtelijker, vanaf volgend jaar sta ik

voor groep 5. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik denk dat ik wel af en toe tegen mezelf
moet gaan zeggen: tot zo laat en anders… is er morgen weer een dag.”
Wat draag jij persoonlijk bij op Het Braambos?

“Ik denk dat ik wel een positieve invloed heb op de kinderen. Toen ik tijdens de gymlessen

vertelde dat ik voor de groep zou gaan staan, vonden de meeste kinderen dat heel erg
jammer. Ze vroegen waarom ik niet op hún groep kon komen werken. In het team ben ik
met mijn 24 jaar de jongste en ben ik nog wat afwachtend. Maar vanaf volgend jaar wil
ik wel meer van mezelf laten horen. Ik heb veel leuke ideeën.”

