
Ieder kind 
heeft een verhaal.
Welk hoofdstuk 
voeg jij toe?
Welk hoofdstuk 

Leraar zijn in het basisonderwijs is niet zo maar een vak. 
Het is betekenisvol, veelzijdig én uitdagend, want niet voor 

ieder kind gaat opgroeien even gemakkelijk. Dit vraagt 
van jou om een eigen, unieke benadering die elke jongen 

en elk meisje helpt het maximale uit zichzelf te halen.

Word leerkracht in het basisonderwijs 
schoolpleinnoord.nl



Welk hoofdstuk voeg jij toe?

“De kinderen 
leren van mij en 

ik van de kinderen.”

Sharon Kroesen
OBS Oostenbrink 
(Hollandscheveld)

“Je kunt je als 
leerkracht op 

zóveel terreinen 
ontwikkelen.”

Mirjam Lub
OBS De Tandem (Roden)

“Het mooiste aan het 
onderwijs is dat je alles 
samen met de groep 
kunt doen.”

Harjo van der Valle
OPO Borger-Odoorn (Borger-Odoorn)

Starten als leraar 
in het basisonderwijs?
Denk jij erover om leraar in het basisonderwijs te worden? 
Laat je inspireren door juf Sharon: Werken in het onderwijs 
geeft ontzettend veel voldoening: “Je kunt de hele dag met 
volwassenen werken, maar met kinderen aan de slag is zoveel 
leuker! Ik gun iedereen de ervaring van het voor de klas staan.”

Doorontwikkelen als leraar?
Benieuwd hoe je als ervaren leraar in het basisonderwijs het 
maximale uit je vak, je leerlingen én jezelf kunt halen? Wil jij je 
als ervaren leraar in het basisonderwijs verder ontwikkelen? 
Bijvoorbeeld je specialiseren tot Cultuurbegeleider, Reken- of 
Taalcoördinator? Of wil je een masteropgeleide leraar worden?

Mirjam Lub koos er bewust voor: “Ik wil niet alleen mijn eigen 
klas, maar ook de school en het beroep van leraar naar een 
hoger niveau helpen brengen.”

Carrièreswitch naar het 
basisonderwijs?

Denk jij al wat langer over een andere baan? Eentje met meer 
voldoening? Een vak waar je écht iets kunt betekenen voor een 
ander? Het basisonderwijs is op zoek naar mensen zoals jij die 

vanuit hun levenservaring kennis kunnen overdragen. Maak 
net als Harjo de overstap. Hij zegt: “Mijn vorige werk ging op de 
automatische piloot. Dit zie ik mezelf nog wel een poosje doen.”

Lees zijn verhaal: 

schoolpleinnoord.nl/verhalen/portret-harjo-van-der-valle

Lees haar verhaal

schoolpleinnoord.nl/verhalen/portret-sharon-kroesen

Lees haar verhaal

schoolpleinnoord.nl/verhalen/portret-mirjam-lub

Ontmoet je aanstaande collega’s en ontdek 
je mogelijkheden op schoolpleinnoord.nl


