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Als eerste aan de slag en super-enthousiast 

 

Best spannend toen afgelopen oktober de eerste vrijwilliger via Iedereen een Meester 

(IeM) aan de slag ging. Uiteraard hebben we in de tussentijd regelmatig contact gehad, 

zowel met vrijwilliger Miriam als met adjunct-directeur Angela van de Leeuwerikhoeve 

maar na een half jaar is het tijd om sámen even stil te staan bij hoe het gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miriam en Angela 

 

Degene die zich als allereerste aanmeldde bij IeM was Miriam Rapaport. Super 

enthousiast om met kinderen te werken en te kijken of zij op deze manier ervaring op 

kon doen in het onderwijs, en wellicht later zelfs een opleiding kan gaan volgen. Na een 

half jaar is Miriam nog steeds heel erg enthousiast; ze komt elke keer met een brede 

lach de school binnen en gaat met een brede lach weg. Miriam is geboren en getogen op 

Curaçao en woont sinds 11 jaar in Nederland. Ze heeft Spaans gestudeerd op universitair 

niveau en heeft o.a. Spaanse les gegeven. Haar hart ligt bij taal en bij kunst. Via de 

vrijwilligerssite van Den Haag DOET kwam ze in contact met Iedereen een Meester. Over 

onze vacature voor ‘hulp in de klas’ zegt ze: “Dit is iets wat op mijn lijf geschreven is”.  

 

Adjunct-schooldirecteur Angela Florijn van de Leeuwerikhoeve in Mariahoeve gaf destijds 

aan dat ze graag mee wilden doen met de pilot van Iedereen een Meester. Tijdens het 

kennismakingsgesprek met Miriam kwamen ze al snel uit op hulp bij de kleuters. Daar 

startten ze net met een nieuwe werkwijze en konden ze wat extra handen goed 

gebruiken. Miriam had weliswaar geen ervaring met kleuters maar stortte zich er met 

hart en ziel in. En, zegt Miriam “Ik ben blij verrast te merken hoe leuk ik het vind om met 

de kleuters te werken”. De oorspronkelijke twee ochtenden zijn inmiddels uitgebreid met 

nog een ochtend bij de kleuters èn een ochtend bij groep 4. Daar helpt Miriam met lezen 

en rekenen in kleine groepjes. En ook dat vindt ze heel erg leuk om te doen. Miriam: “Ik 

kom expres eerder zodat ik de start van de dag, de instructie, meemaak. Zo kan ik direct 

door in het thema van die dag. Ik leer veel van de leerkrachten, ze nemen echt de tijd 

om dingen uit te leggen, niet alleen het ‘hoe’ maar ook het ‘waarom’. Zo ben ik nu 

spelenderwijs maar ook op didactisch niveau bezig en kan ik het observeren van een kind 

veel bewuster inzetten. De grootste voldoening krijg ik bij de reactie van een kind als iets 

wat eerst niet lukte opeens wel lukt, dat enthousiasme is heerlijk.”  
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Op de vraag hoe Angela aankijkt tegen de inzet van Miriam zegt Angela: ”Miriam is open, 

betrokken en sociaal. Ze geeft aan waar ze behoefte aan heeft. Haar meerwaarde ligt 

met name bij de kinderen maar zeker ook bij de school. Binnen de school hebben we 

vooraf afgestemd waar we Miriam het beste konden inzetten. En ook bij de uitbreiding in 

uren hebben we dit eerst met ons team besproken. We houden er in onze planning 

rekening mee dat we gebruik kunnen maken van de inzet van Miriam bij bepaalde 

thema’s. Dat is heel fijn. Het levert duidelijk meer op dan de tijd die we investeren. Ze is 

echt onderdeel van het team en hierdoor kunnen we gezamenlijk van belang zijn voor 

onze kinderen.“ 

 

Door de sfeer op school voelde Miriam zich direct welkom en op haar gemak. En zoals ze 

zelf zegt: ”Eerst was ik een gewone wijkbewoner, nu ben ik een beroemdheid; al die 

kinderen die in het winkelcentrum op me afkomen en ‘dag, juf’ tegen mij zeggen.”  

 

Namens de school geeft Angela aan dat ze blij zijn dat ze mee doen met de pilot van 

Iedereen een Meester. Het was het juiste moment. De werkwijze van Iedereen een 

Meester is duidelijk en prettig en het is heel fijn dat de communicatielijnen kort zijn. “Zo 

kunnen we samen snel schakelen.” 

En Miriam? Ja, uit alles blijkt dat ze zich als een vis in het water voelt in deze rol! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Miriam aan het werk 


