Review Coachingsvaardigheden in de groep op basisschool De Lage Weijkens

“Je hebt echt voor elkaar gekregen dat de mindset om is”,
John Arts, directeur.
“Jouw vragenformat werkt heel goed: een hapklare brok, wil je meteen uitproberen”,
Christine Robben, IB-er
“Je staat naast ons, niet tegenover ons, je wilt ons echt helpen”,
Mandy de Kok, groep 7”

Context
Basisschool De Lage Weijkens staat in Loon op Zand. De school valt onder de stichting Leerrijk!
Het team werkt al een aantal jaren aan verschillende thema’s,
die passend onderwijs mede vormgeven.
Dit schooljaar werd ingezoomd op o.a. coachingsvaardigheden in de groep.
Het traject van een half jaar bestond uit:
- 2 studiebijeenkomsten met het team,
- per leerkracht 2 groepsbezoeken met individuele nabespreking.
- maatjeswerk: ook bij elkaar in de groepen kijken
- voorbereidingen van alle bijeenkomsten met het zogenaamde A(mbitie)- team:.
de directeur, de Intern Begeleider, een leerkracht onderbouw en een leerkracht bovenbouw.
Van de groepsbezoeken werd een geanonimiseerde terugkoppeling gemaakt voor het hele team.
Wat wij zochten en vonden bij Marjo
Een trainer die ons leerde hoe we leerlingen (beter) konden coachen.
Met haalbare, praktische adviezen en praktische tools waarmee we gemotiveerd zijn om zelf
verder te willen. Aansluitend op wat we al in de school gebruiken en bereikt hebben op dit
gebied.
Resultaten voor het team en de school
• We hebben nu een gezamenlijke taal (begrippenkader) over coachingsvaardigheden.
• Het team is om: meer vragen dan oplossingen meteen aanbieden
• We gaan zelf verder m.b.v. de kijkwijzers, de uitgewerkte voorbeelden, de checklists
• De uitwisseling van good practice zetten we volgend jaar voort, het inspireert!
• Elke leerkracht heeft persoonlijke keuzes kunnen maken binnen het geheel.
• Alle deelnemers hebben tips gekregen die meteen toegepast konden worden.
• We gaan door met het A-team om veranderingen te begeleiden, met de aanbevelingen als leidraad.
Wat wij onderscheidend vinden bij Marjo
Deskundigheid op het gebied van Coachingsvaardigheden voor leerkrachten.

