Waarom werk ik in de Flevopool?
Ik werk in de Flevopool omdat het afwisselend, dankbaar en flexibel werk is. Het liefst doe ik
kortdurende vervangingen van 1 of enkele dagen.

Afwisselend
Het is interessant om te zien dat elke school net iets anders werkt, maar dat iedereen er echt
voor gaat om het beste uit elk kind te halen. Voor mij is het de uitdaging om te zorgen dat de
groep zo gewoon mogelijk doordraait. Ik probeer me aan te passen aan het ritme dat ze
gewend zijn en doe mijn best om elk kind het gevoel te geven dat het 'gezien' is. Daarbij geef
ik ook aan dat dingen soms nou eenmaal anders gaan met een andere juf. Mijn ja=ja en
nee=nee. Steeds doe ik nieuwe ideetjes op, die ik op een andere school weer kan inzetten.

Dankbaar
Zeker nu de tekorten in onderwijsland toenemen, word ik meestal gastvrij ontvangen op
school. Collega's zijn altijd wel bereid om even te helpen opstarten. Computer inloggen,
materialen verzamelen, kopje thee regelen, enz.

Flexibel
Werk en privé zijn goed te combineren, omdat ik zelf kan bepalen wanneer ik werk. Werk ik
de ene week wat meer, dan kan ik een andere week wat rustiger aan doen. Ik zou zelfs
buiten het hoogseizoen op vakantie kunnen gaan. Voordeel van de Flevopool ten opzichte
van 'gewoon' invallen is dat ik geen last heb van de WWZ én een vast maandelijks salaris
ontvang.
Word jij mijn nieuwe collega in de Flevopool? Dan kom ik je vast een keer tegen op één van
de scholen!

Waarom ik in de Flevopool werk?
Op dit moment werk ik twee dagen per week in de Flevopool. Ik ben hier ontzettend blij
mee, met name door de afwisseling én de uitdaging!

Afwisseling
Ik kom op verschillende scholen en in verschillende klassen. Het is heel afwisselend om van
de ene klas naar de andere te gaan. Vandaag de kleuters en morgen groep acht. Op
verschillende scholen werken betekent voor mij dat ik iedere dag leer van de leerlingen. Ik
doe fantastische ideeën op en spreek verschillende collega’s. Je wordt prettig
binnengehaald; juist in deze tijden van lerarentekorten zijn de scholen zo blij als je komt
invallen. Het geeft mij echt een goed gevoel als je een school kunt helpen op deze manier.
Deze afwisseling maakt het voor mij interessant!

Uitdaging
Soms hoor ik de opmerking: "Je wilt graag een band opbouwen met de leerlingen". Dat klopt
en dat probeer ik ook. In één dag kun je veel bereiken! Als je een onbekende groep met
duidelijke regels benadert en uitlegt dat er zeker dingen anders gaan dan anders, dan krijg je
begrip en behulpzame leerlingen. Samen kun je er een hele leuke dag van maken. Het geeft
mij voldoening als de leerlingen aan het eind van de dag vrolijk naar huis gaan.

O ja, en nog een ander voordeel van het werken in de Flevopool: je hoeft geen
vergaderingen bij te wonen 😊 Kortom, ik kan werken op deze manier zeker aanraden, als je
van uitdaging en afwisseling houdt!

Wil je meer weten? Benader dan Marianne Witteveen, HRM adviseur Stichting Codenz, via
personeel@codenz.nl of via 0321-387994.

