De ontwikkelingsgerichte cultuur
centraal in het
schoolplan
Stel jezelf deze vragen:
1

Visiegestuurd werken*
• Wat is jouw visie op leren en opleiden?
• Hoe krijgt het leren van kinderen en (aanstaande) leraren
vorm op jouw school?

2

 V
 anuit een onderwijskundige
gerichtheid vormgeven aan
organisatiekenmerken*
• Wat heb je nodig om het (samen) leren vorm te geven?
• Waar geef je als schoolleider aandacht aan?
• Welk onderwijskundig concept staat centraal?
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 evorderen van samenwerkend leren
B
en samen onderzoeken*
• Wat wil je bereiken met het (samen) leren en
onderzoeken?
• Hoe stimuleer je de ontwikkeling van jouw team(leden)?

Hoe werk je
concreet aan
deze ontwikkelingsgerichte cultuur?

Deze verdieping
op het leerklimaat
leidt tot het
predikaat ‘erkende
opleidingsschool’

Hoe werk je aan een ontwikkelingsgerichte cultuur?

1

Visiegestuurd werken*
Samen in ontwikkeling biedt handreikingen om na te denken
over de visie op leren en opleiden binnen de school. Met een
zelfevaluatie en een ontwikkelplan vorm je een visie op het
leren van iedereen binnen de school en de ontwikkeling van
(aanstaande) leraren. Het leren van iedereen binnen de school en
het (door)ontwikkelen van (aanstaande) leraren.
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 anuit een onderwijskundige gerichtheid
V
vormgeven aan organisatiekenmerken*
• A anstaande leraren worden 1,5 - 2 dagen per week opgenomen
in het team.
• Startende leraren nemen deel aan werkplaats startende leraren
en worden begeleid door de schoolopleider en begeleiden
aanstaande leraren.
• M entoren volgen de mentorenopleiding.
• Een Schoolopleider volgt de post-hbo Schoolopleider die
resulteert in een beroepsregistratie lerarenopleider (VELON).

Wat levert dit op voor jouw school?
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 evorderen van samenwerkend leren en
B
samen onderzoeken*
Je krijgt door dit traject inzicht in onder andere het
onderwijsaanbod en de invloed die de school heeft op het opleiden
van aanstaande collega’s. Door het samen opleiden worden
teamleden gestimuleerd om zich bewust te worden van hun eigen
onderwijspraktijk, zodat zij hun visie op onderwijs aan aanstaande
collega’s kunnen uitleggen en motiveren.

*Competenties schoolleider Master Educational Leadership

Vragen over deze handreiking
of begeleiding nodig?
Neem contact op met William Meuleman,
projectleider Samen in ontwikkeling

 w.meuleman@driestar-educatief.nl
 0182 76 05 30

