Boom, 11 april 2017
Aan wie het aanbelangt,
Mijn naam is Ilse La Monaca, voorzitter van stiMUs vzw, waar Grietkin Deroo reeds drie jaar
les geeft aan onze leden. Zij is op korte tijd uitgegroeid tot een volwaardig en zeer
gewaardeerd deel van ons team. En dit niet enkel als lesgeefster, maar ook als collega en
stuwende kracht achter de vzw.
Grietkin is iemand die zich voor 100 procent inzet. Ze zal geen half werk doen en verwacht
van de andere mensen om zich heen dezelfde inzet. En dat apprecieer ik enorm aan haar.
Dit begint al bij de voorbereiding van haar lessen. Alle opwarmingsoefeningen zijn zeer
gericht voor het lesonderwerp gekozen en de hele les is perfect getimed. Ze besteedt daar heel
veel tijd aan. Het is haar houvast om aan een les te beginnen, en toch, als de les anders
uitdraait dan gepland, dan gaat ze daar vlot in mee en heeft ze geen probleem om haar
planning los te laten.
Als lesgeefster is ze zeer bezorgd om de balans tussen kwaliteit en speelsheid te behouden.
De leerlingen moeten natuurlijk wel iets bijgeleerd hebben als ze bij ons een workshop
gevolgd hebben, maar het is en blijft een hobby die de studenten in hun vrije tijd volgen, dus
mag de aanpak iets losser zijn dan op een reguliere school. Die grens kan zij fijn bewandelen
en weet daarmee te spelen op het moment zelf. Die grens is meermaals een discussiepunt
tussen ons, omdat voor mij de lat iets hoger mag liggen qua niveau van bv. articulatie en
inleving, maar zij verdedigt dan telkens het spelplezier en daar heeft ze absoluut gelijk in. Ik
ben dan ook gewoon van met 16+ te werken en zij voelt de wereld van de 8+ veel beter aan.
Ik vertrouw haar daarin volledig! Ze laat de kinderen ook creatief omgaan met kostuum en
decor waardoor de toonmomenten dan ook steeds een mooi stukje theater zijn, dat mag gezien
worden.
Het contact naar de ouders toe is steeds aangenaam en vriendelijk. Net voor het toonmoment
dat de gewoonlijke afsluiter van een workshop is, is er het introducerend welkomstwoord, en
daar legt ze de werkwijze van de workshop en de vzw zeer fijn uit. Ook de contactmomenten
na de voorstelling zijn zeer belangrijk voor de vzw en zij praat met iedere ouder, geeft elk
kind de nodige complimenten en eventuele doorverwijzingen voor de toekomst.
Ze is zeer begaan met de vzw tussen de workshops door. Een concreet voorbeeld: ze had
opgevangen dat sommige ouders vonden dat de workshop te kort was. Dan heeft ze uit
zichzelf een enquête geschreven die de ouders online konden invullen om even te polsen of er
veel interesse was in een langere workshop en of die dan ook meer kon kosten enz. Het enige
wat ik moest doen, was de link naar de ouders mailen. En voilà, de volgende workshop is
aangepast op maat van de wensen van de ouders. Leerlingen tevreden, ouders tevreden, ik
ook zeer tevreden. Zo iemand is Grietkin Deroo. Zoals ik al zei, ze zet zich voor 100 procent
in.
Met vriendelijke groeten
Ilse La Monaca

