Praat je mee?
Binnenkort start er een nieuwe rubriek in het ROM:
wetenschappers en professionals uit de onderwijspraktijk met elkaar in gesprek. Daarvoor zoeken
we leraren of pm’ers die van gedachten willen

Mopperen
ANNE-MARIE PLASSCHAERT

Over ruim twee jaar mag ik met pensioen. Dan heb ik mijn werkzame
leven van mijn 22ste tot 66 jaar en acht maanden volbracht. Die periode is door de overheid voor mij berekend op basis van ‘mijn’ levensverwachting. Weliswaar heb ik nu de pensioenleeftijd nog niet bereikt,
maar tot op heden kan ik inderdaad niet mopperen over gezondheid,
geluk of waardering.

wisselen met een wetenschapper.

Heb jij vragen over de ontwikkeling
van het geheugen van kinderen?
Of wil je in gesprek over het betrekken
van ouders bij school?
Mail ons! rom@cedgroep.nl

Terwijl om mij heen leeftijdgenoten geveld worden door rugoperaties,
herseninfarcten of de gevolgen van langdurige diabetes, spring ik
dartel op de fiets, schuiver door de sneeuw, spit in mijn volkstuintje en
hang aan apparaten in de sportschool. En thuis maken wij ons op voor
een avontuurlijke reis tussen wilde beesten. Behorend tot de ‘ouwe
garde’ mag ik dus zeker niet mopperen.
Toch knaagt er onvrede aan mij. Want hoewel mijn directeur mijn werk
waardeert, collega’s mij complimenteren met ‘vrijwel alle vernieuwing
hier komt door jou’ en mijn studenten mij liefkozend ‘een tof wijf’
noemen, voel ik mij genegeerd. De door mij opgebouwde opleiding
staat als een huis en kan ik met een gerust hart aan het uitgegroeide
kernteam overlaten. Ik ben overbodig en moet opletten geen sta-inde-weg te zijn. Tijd dus voor een nieuwe uitdaging.
Met mijn ruim veertig jaar ervaring in allerlei projecten binnen en buiten het onderwijs, op diverse scholen en in de journalistiek, moet een
leuke klus toch snel te vinden zijn. Ik schreeuw zo ongeveer dat ik de
ambitie heb om al mijn vergaarde kennis, ervaring, kunde en deskundigheid in te mogen zetten, voor de school, voor contactscholen in het
buitenland, voor startende docenten, voor nieuwe projecten, voor…
voor… voor… Niet omdat ik nog zo nodig carrière wil maken, maar
om de ruim twee jaar die mij in het onderwijs resten op een zinvolle
manier in te zetten.
Hier sta ik: ruim 64 jaren jong, vol vitaliteit, ideeën, creativiteit en een
enorme drive. Maar niemand die dat van mij wil; ‘wanneer ga je met
pensioen?’ Ik mag dus mopperen, want meer dan twee jaar je tijd
moeten uitzitten, voelt als twee jaar hangen.

18 #ROM1

ROMNIEUWS.NL
Nu lees je ons magazine, maar het ROM biedt meer!
Kijk op de site voor actueel nieuws uit het Rotterdams
onderwijsveld, artikelen, verslagen van onderwijsbijeenkomsten en de agenda.
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Like!
facebook.com/rotterdamsonderwijsmagazine

Volg!
@romnieuws twitter.com/romnieuws

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF
Elke maand een link naar de laatste aanvullingen
op de site, extra nieuws en meer. Meld je aan op
romnieuws.nl/nieuwsbrieven.

