Schoolplantekst: Samen opleiden
Op onze school werken we aan een ontwikkelingsgerichte cultuur. Daarom doen we mee met ‘Samen
opleiden’ als (aspirant) erkende opleidingsschool. ‘Samen opleiden’ is een professionele
samenwerking tussen basisscholen en de pabo van Driestar hogeschool. Samen zijn we
verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten tot startbekwame leraren, het leren van leraren
en uiteindelijk excellente leraren.
Binnen ‘Samen opleiden’ versterken instituut en opleidingsschool elkaar. Er is een sterke koppeling
tussen het onderwijs op het instituut (theorie) en het werkplekleren (praktijk), door waar mogelijk
de thematiek en benodigde kennis parallel te laten lopen en hierover af te stemmen.
We hebben een heldere visie op leren en een samenhangend overzicht van de wijze waarop leren
wordt vormgegeven. We maken daarbij gebruik van de aanpak van het leerlandschap (Ruijters,
2017). Op grond van deze aanpak worden gerichte keuzes gemaakt voor (aanvullende) interventies
die betrekking hebben op het samen praktiseren, het samen onderzoeken en het samen creëren.
Met enige regelmaat voeren we met elkaar het gesprek over kwaliteit (wat vinden wij goed werk?)
om zo in dialoog (steeds opnieuw) de (gewenste) kwaliteit vast te stellen. We bespreken met elkaar
aan welke eisen de opleidingsschool moet voldoen en wat daarvoor nodig is, met inbegrip van de
continue professionalisering van alle betrokkenen.
Op onze school beschikken we over een visie op leren en opleiden. Iedereen binnen onze school leert
en ontwikkelt. In onze schoolpraktijk betekent dit dat aanstaande leraren twee dagen per week
opgenomen worden in ons team, startende leraren deelnemen aan werkplaatsen en begeleid worden
door schoolopleiders. Onze schoolopleider is VELON-geregistreerd en begeleidt zowel aanstaande
leraren, samen met opgeleide mentoren, als startende leraren. Voor de aanstaande leraar betekent
dit dat hij onderdeel is van onze school en ons team. Naast het verzorgen van lessen, vraagt dit
meer eigenaarschap en een actieve rol. Onze leraren zijn naast de directe verantwoordelijkheid voor
het primaire proces (het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling) ook indirect verantwoordelijk
voor het opleiden van hun (toekomstige) collega’s.
Door Samen opleiden stimuleren we onze teamleden om zich bewust te zijn van hun
onderwijspraktijk, zodat zij hun visie op onderwijs aan aanstaande collega’s kunnen uitleggen en
motiveren.
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