
Mijn tip voor
andere cursisten:
durven. Dat is het
belangrijkste. Als je
fouten maakt, moet
je beseffen dat dat
menselijk is. Door
fouten kunnen we iets
bijleren.

De eerste lesopdracht in België was
toch niet zo evident. Mijn Nederlands
was nog niet zo goed en de leerlingen
wilden geen Frans praten. Er waren
problemen met discipline en attitude.
Ik wilde mijn les geven, maar dat was
onmogelijk. Ik had eerst een contract
voor 20 lesuren en dan plots voor 9
lesuren. Soms had ik het eerste lesuur
les en dan pas het zevende lesuur. Het
was moeilijk om die job met iets anders
te combineren. Dan heb ik twee weken
in Leopoldsburg gewerkt in een school.
Vlak daarna had ik een vacature gezien
voor leerkracht in Antwerpen voor het
volledige schooljaar 2019-2020. Ik
twijfelde aan mezelf, maar ik heb toch
de kans gegrepen. De directie had op
dat moment dringend iemand nodig,
en nu werk ik er nog steeds! 
 
Ik werk nu in het ASO in de tweede en
derde graad. De leerlingen vinden het
heel fijn dat ik altijd Frans praat. Ze
zijn gemotiveerd en ze praten ook
Frans als ze mij tegenkomen op straat.
Met mijn collega’s praat ik altijd
Nederlands. Sommige collega's
verbeteren mijn fouten. Zij hebben veel
geduld. Om een mooie zin te maken,
moet ik soms lang nadenken. Maar zij
laten me praten en wachten tot ik klaar
ben. Lesgeven doe ik heel graag. Ik hou
van het sociaal contact met mensen.

Ik ben 30 jaar en woon nu drie jaar in Vlaanderen, maar ik heb ook
twee jaar in Wallonië gewoond. Daar heb ik als au pair gewerkt en
daarvoor werd ik goed betaald. Ik heb een masterdiploma Frans-
Engels. In Wit-Rusland heb ik als leerkracht Frans en Engels
gewerkt, maar ik wilde mijn spreektaal Frans verbeteren. Daarom
ben ik naar Wallonië gegaan. In Namen heb ik Duitse lessen
gevolgd.
 
Ik heb één jaar toerisme gestudeerd in La Louvière. Dan ben ik
naar Vlaanderen gekomen, omdat ik zwanger was en mijn man in
Vlaanderen woonde. Mijn Engels was goed, maar plots moest ik
in het Nederlands praten. Dat was niet evident uiteraard!
 
Ik heb dan beslist om één jaar avondles Nederlands te volgen in
Lommel. Daarna heb ik een heel schooljaar overdag lessen gevolgd
tot 2.4 en wilde ik werk zoeken. Via Naric heb ik mijn diploma eerst
gelijk laten schakelen. De procedure duurde zes maanden. In juni
2017 had ik de erkenning van mijn diploma. Kort daarna heb ik als
leerkracht Frans in Sint-Truiden werk gevonden. Het project
HOA@work van VDAB heeft me daarbij geholpen. Nu geef ik les op
een middelbare school in Antwerpen.
 

Cursussen
Nederlands momenteel in niveau 3.1
Theorie rijbewijs B
Werk zoeken mondeling
 

Ondertussen heb ik ook mijn
voorlopig rijbewijs behaald. Ik
heb de lessen Rijbewijs gevolgd
omdat de woordenschat van het
verkeer heel moeilijk is. De
lessen waren echt nuttig. Om te
slagen moet je sowieso alles
onder de knie krijgen. Je kan ook
via internet oefenen.
 
Verder heb ik de cursus Werk
zoeken mondeling gevolgd. Dat
was goed om de specifieke
woordenschat te leren. Voor
anderstaligen die nog niet zo veel
ervaring hebben met solliciteren,
is het zeker interessant om die
lessen te volgen. Je leert er
praktische tips zoals een
afspraak maken met je baas,
lichaamstaal, enz.
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