RENATE POSTEMA
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Na verschillende opleidingen te hebben gevolgd, kwam Renate erachter dat haar hart
écht bij het onderwijs ligt: lesgeven en het inspireren van leerlingen zijn haar passie. Na
afronding van de Pabo heeft Renate veertien
jaar lesgegeven in het basisonderwijs, waarvan
de laatste zeven jaren aan groep 8.

“Ik ben altijd nieuwsgierig geweest
naar het middelbaar onderwijs en

Renate miste echter de uitdaging in het

wiskunde ligt mij goed. Nu heb ik

basisonderwijs. Per toeval werd zij gewezen

echt de uitdaging en het plezier in

op een vacature voor wiskunde bij De KSH, de

mijn werk teruggevonden.”

school waar zij nu werkt.

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN?
“Ik heb veel ervaring en kennis om goed les te geven. Ik ben gemakkelijk in de omgang

ACHTERGROND

en ik sta met plezier en enthousiasme voor de klas. Tot nu toe zijn alle leerlingen
enthousiast! Het lukt! Ik ga met plezier naar mijn werk en de leerlingen krijgen goed,
gestructureerd en inspirerend les!”

Ron, een collega, ervaart de samenwerking met Renate als erg prettig: “Renate kan goed
met docenten en leerlingen opschieten en toont hierbij oprechte belangstelling. Ze helpt
anderen heel graag en met veel geduld. Deze eigenschappen komen de samenwerking
zeker ten goede. Renate is erg leergierig en staat altijd open voor feedback.” Peter, een
andere collega, noemt Renate een ‘zeer waardevol lid van de wiskundesectie’: “Ze heeft
hele leuke ideeën over nieuwe werkvormen en is altijd bereid om taken op zich te nemen.”

Werkt sinds 2003 in het
onderwijs. Geeft 15 uur
per week les in wiskunde
en rekenen aan de eerste
klas van de Katholieke
Scholengemeenschap
Hoofddorp (KSH).

Ook Renates leerlingen zijn blij met haar als docent. Volgens Renates leidinggevende, (Roy)
voelen leerlingen zich prettig bij haar in de les en waarderen zij haar inspanningen, blijkt uit
leerlingenquêtes en berichten van ouders.

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET KWIJTRAKEN?
Vorig jaar stond Renate ingeschreven bij een lerarenopleiding, maar na de eerste lesdag is ze
gestopt. Dit had te maken met de hoge kosten van de opleiding en daarnaast zou het volgen

“Ik vind het heel prettig om een
docent als Renate in de school te
hebben. Zij heeft een duidelijke kijk
op onderwijs en kan als voorbeeld
dienen voor veel zittende docenten
in de benadering van leerlingen en
differentiatie.”

van de reguliere opleiding betekenen dat Renate twintig uur per week zou moeten besteden

- Roy, leidinggevende

aan zelfstudie, en dat vier jaar lang. Dit is voor haar momenteel niet haalbaar.

“Ik wil echt heel graag op de KSH blijven werken. Ik heb het naar mijn zin, en het lukt!
Ik moet een bevoegdheid halen, en deze moet ook in mijn leven passen. Ik kan twee
jaar lang één dag in de week naar school en ik wil daarnaast nog één dag thuis leren,
maar meer zit er niet in. Ik ben ook nog moeder van twee dochters (7 en 5 jaar) en wij
hebben een eigen bedrijf, waardoor mijn man niet veel thuis is.”

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?
Haar collega’s geven aan duidelijk te merken dat Renate jarenlang in het basisonderwijs

“Ik was bij mijn lesbezoeken
onder de indruk van de manier
waarop Renate de leerlingen
kan motiveren voor wiskunde.
Ze gebruikt verschillende
werkvormen, ontwikkelt zelf
meteriaal en is heel goed
in staat om de hele klas
enthousiast aan het werk te
krijgen.”

heeft gewerkt. Roy, leidinggevende, vindt het mooi om te zien dat Renate de stof op
verschillende manieren weet uit te leggen. “Dat betekent dat de benodigde kennis voor die

- Peter, collega

lessen er is, evenals de vaardigheid om te variëren in vormen van uitleg. Zij heeft ook laten
blijken signalen op te kunnen vangen van leerlingen waar bepaalde problematiek onder zit.”
Ook wiskundedocent Peter vindt dat Renate een goede docent is: “Didactisch en pedagogisch
is het bij Renate helemaal in orde door haar grote ervaring in het basisonderwijs. Ze geeft
hierdoor uitstekend les aan de brugklas.”

“Ik vond rekenen op de basisschool
heel moeilijk. Eigenlijk nog steeds,
maar mevrouw Postema helpt me er
heel goed bij. Ik sta gemiddeld een
6.5, daar ben ik supertrots op.”
- Lara, leerling

