
Interview met Nancy van der Ende  

 

Op welke school werkte je eerst, hoe lang, en waar werk je nu? Hoe lang werk je bij WSKO? 

Ik heb ongeveer 19 jaar op WSKO John F Kennedy gewerkt. Zolang werk ik ook bij de WSKO. Nu ben 

ik leerkracht op WSKO De Nieuwe Weg. 

Hoe kwam je erbij om te wisselen van school? 

Ten eerste hoorde ik over mobiliteit op één van de workshops op de studiedag van de WSKO. Toen 

heb ik me opgegeven om een keer van klas te ruilen. Later vroeg onze directeur of mobiliteit niet wat 

voor mij is. En toen ben ik er echt serieus over gaan nadenken. 

Wat is de eerste indruk van je nieuwe school? Hoe ben je ontvangen door het team? Hoe is het 

gebouw, je klaslokaal, de leerlingen, de ouders?  

De school heef het qua beleid goed op de rit. Het team is een gezellig en open team. Ik voelde me en 

voel me nog steeds heel welkom. Ik moest even wennen aan de akoestiek van het gebouw en de 

hoeveelheid kinderen in de groep. De school is een wat ouder gebouw maar van binnen mooi 

opgeknapt. Het is een eenheid qua kleuren en inrichting.  

 

Wat nam je mee van je vorige school? Wat heb je daar geleerd wat je op je nieuwe school weer 

kunt gebruiken? 

Ik nam een brok ervaring, flexibiliteit en creativiteit mee.  

 

Krijg je ruimte op je nieuwe school om jouw kennis te delen? 

Ja zeker wel. Tijdens de studiedag bijvoorbeeld. Daarnaast ga ik met de twee andere 

gedragsspecialisten om de tafel, om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren  en onze inzet kunnen 

verdelen. 

 

Welke zaken van de nieuwe school spreken je gelijk aan? 

Het beleid, de eenheid van het team, het Engels in alle groepen, niet onnodig vergaderen en met zijn 

allen de verantwoordelijkheid nemen voor de school. 

 

Nu je mobiliteit hebt ervaren, wat zou je hierover tegen je WSKO-collega’s willen zeggen?  

Zeker doen. Het is best spannend, na zoveel jaar op dezelfde school. Een sprong in het diepe. Maar 

het bevalt mij goed. Je doet weer zoveel nieuwe kennis en ervaring op. En nieuwe collega’s !! Je kan 

ook de ‘valkuilen’ van jezelf laten voor wat het is en zorgen dat dat niet meer jouw valkuilen zijn op de 

nieuwe school. 

  



Interview met Wilma Scheele 

 

Op welke school werkte je eerst, hoe lang, en waar werk je nu? Hoe lang werk je bij WSKO? 

Ik werk nu bijna 32 jaar bij WSKO. Ik ben na mijn opleiding begonnen op De Windroos. Na negen jaar 

heb ik de overstap gemaakt naar De Regenboog. Daar heb ik 22 jaar gewerkt.  

 

Hoe kwam je erbij om te wisselen van school? 

Ik wilde graag nog een keer iets nieuws gaan doen. Maar ook écht iets nieuws en niet op een andere 

school hetzelfde werk. Ik ben mij gaan verdiepen in de visie van Maria Montessori en dat sprak mij erg 

aan. Er was op dat moment geen vacature op de Montessorischool Naaldwijk, maar de directeur stelde 

mij voor om alvast aan te haken bij het team en de studie mee te volgen. Dat heb ik gedaan.  

Nu werk ik er officieel per 1augustus 2015 en heb ik nog één jaar studie te gaan. Heel fijn dat ik de 

overstap nu al kan maken, zo kan ik mijn studieopdrachten direct in de praktijk uitvoeren.  

 

Wat is de eerste indruk van je nieuwe school? Hoe ben je ontvangen door het team? Hoe is het 

gebouw, je klaslokaal, de leerlingen, de ouders? 

Mijn eerste indruk is heel positief. Alles is anders en nieuw en dat is de eerste weken behoorlijk 

vermoeiend. Ik ben heel enthousiast ontvangen door het team en voel me zeer welkom. Inmiddels ken  

ik redelijk de weg in het gebouw, maar heb nog wel veel vragen. Het klaslokaal is licht en ruim en al 

eigen geworden.  

Wat nam je mee van je vorige school? Wat heb je daar geleerd wat je op je nieuwe school weer 

kunt gebruiken?  

Alle bagage die in je rugzak zit, neem je overal mee naar toe. Sommige tools blijf je veel  gebruiken, 

andere niet meer. Dat zal de tijd uitwijzen. 

 

Krijg je ruimte op je nieuwe school om jouw kennis te delen? 

Ja, dat geloof ik wel, zover ik dat nu kan beoordelen.  

 

Welke zaken van de nieuwe school spreken je gelijk aan? 

Het individueel werken met kinderen, het zeer nauw samenwerken met parallelcollega ’s en het gebruik 

van het montessorimateriaal.  

  

Nu je mobiliteit hebt ervaren, wat zou je hierover tegen je WSKO-collega’s willen zeggen?  

Als je het gevoel hebt, dat je aan iets nieuws toe bent….DOEN! Het is in het begi n best pittig, maar dat 

is logisch. Het geeft veel energie als je de ruimte krijgt om een nieuwe start te maken.  


