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Wat maakt werken op de Agnes zo leuk? 
 
Daniëlle (groep 3, 20 jaar werkzaam op de Agnes) 
Elke dag werken met kinderen die lachend de school binnen komen. De kinderen op de Agnes zijn enthousiast, 
open en eerlijk en hebben vaak veel extra aandacht nodig. Sommige kinderen hebben een moeilijke 
thuissituatie. Als je deze kinderen een fijne, gezellige en leerzame dag kan geven, ga je elke dag met plezier 
naar je werk. 
We zijn goed in gezamenlijk werken aan doelen. Samen klaarstaan om de kinderen een goede basisschooltijd te 
geven en bij de kinderen eruit halen wat erin zit. 
Ik ben trots op de flexibiliteit van alle leerkrachten die hier werken. Er heerst een fijne sfeer als je door de 
school loopt. Het team is stabiel en dat geeft rust. 
 
Debbie (peuterspeelzaal, 5 jaar werkzaam op de Agnes): 
Werken op de Agnes is leuk; ik heb het erg naar mijn zin en voel me gewaardeerd  in het team. Maar waar ik 
vooral mijn voldoening  uithaal, is de populatie van de wijk. Peuters die binnenkomen, spreken thuis vaak een 
andere taal dan Nederlands. Het is mooi om te zien welke ontwikkeling ze in 2 jaar tijd bij ons doormaken. 
Verder vind ik dat je nooit stil blijft staan in je ontwikkeling; je wordt altijd uitgedaagd om verder te groeien. Zo 
zijn we dit jaar bezig met effectief rekenonderwijs, woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren. Ook ben 
ik blij met de persoonlijke gesprekken met de directie. Werken op de Agnes vind ik uitdagend, geen dag is 
hetzelfde. Het is fijn als je voor ouders wat extra kunt betekenen dan alleen opvang en "lesgeven" aan de 
peuters. 
 
Jill (groep 7, startende leerkracht) 
Op de Agnesschool werken is zo leuk, omdat de kinderen en collega's elke dag blij zijn je te zien. Door de open 
houding die wij als collega's met elkaar hebben, stellen we zo een voorbeeld voor de kinderen. De kinderen op 
de Agnesschool zullen eerlijk tegen je zijn als ze het gevoel hebben dat jij ook eerlijk tegen hen bent. 
Wederzijds respect tussen leerkrachten en leerlingen zul je dan ook dagelijks voorbij zien komen op de 
Agnesschool. Naast het dagelijks bezig zijn deze ontzettend leuke kinderen dingen te leren, is het heerlijk om te 
zien hoe de kinderen opbloeien in de school. Veel van hen vinden het fijn om op school te zijn en als leerkracht 
word je hier alleen maar blijer van. 
 
Saadet (groep 1-2, 32 jaar werkzaam op de Agnes) 
Ik vind het fijn op de Agnesschool, omdat geen dag hetzelfde is. Het is een school met veel uitdaging en 
diversiteit. Ik voel me gelukkig als ik samen met mijn collega’s het leukste beroep van de wereld kan 
uitoefenen. 
 
Miranda (groep 6, 3 jaar werkzaam op de Agnes, maar al heel veel ervaring) 
Op de Agnes werk ik met schatten van collega’s en een begripvolle directie. Overal kun je hulp bij krijgen of 
vragen.   
Ondanks de werkdruk van het onderwijs doen we er met elkaar alles aan om de zaken zo relaxt mogelijk te 
laten verlopen. 
Werken met een uitdagende populatie heb ik nooit anders gewild en gedaan. Mijn motto wordt nog steeds 
gebruikt: ‘Op de Agnes word je echt wel de beste versie van jezelf!’ 
Maar natuurlijk ook: ‘Handen uit de mouwen!’ 
 
 


