Review Stappen naar PLG
“Ons spiegelen, werken vanuit helicopterview, anders formuleren waardoor helderheid ontstaat”
Caren Derksen, Ontwikkelteam PLG
“Fijne samenwerking met duidelijke procesbewaking en doelen die we samen vaststelden”
Agnes Coolen, directeur

Context

Binnen de Stichting BRAVOO te Waalwijk vormen Openbare Basisschool (OBS) De Touwladder in
Kaatsheuvel en OBS De Start in De Moer samen 1 team, onder leiding van 1 directie. Het team werkt aan
de versterking van de onderlinge professionele samenwerking, op weg naar een Professionele Leer
Gemeenschap (PLG).
In 2018- 2019 werd de teamtraining “Feedback geven en ontvangen in het kader van een PLG”
uitgevoerd, gecombineerd met de start van maatjesleren.
In 2019- 2020 werd het Ontwikkelteam PLG begeleid.

Wat wij zochten en vonden bij Marjo

Een trainer die ons leerde om:
- (roddel)patronen te doorbreken en onder elkaar effectiever feedback te geven en te ontvangen,
- in onze persoonlijke ontwikkeling hierin vooruitgang te boeken,
- ons te scholen als Ontwikkelteam PLG om de verdere ontwikkeling van de PLG zelf te kunnen begeleiden

Resultaten na 2 jaar:
•
•
•
•
•

Maatjeswerk blijvend als onderdeel van de PLG in de school
Aangereikte modellen en stappen werken nog steeds goed (voorbereiden gesprekken).
De echte winst zit erin dat er veel meer wordt uitgesproken wat mensen echt dwars zit.
Teamleden leggen minder snel de aap op de schouders van een ander, maar pakken zelf door
PLG stap verder en we weten waar we ons naar toe willen ontwikkelen.

Wat wij onderscheidend vinden bij Marjo/ toegevoegde waarde voor ons
•
•
•
•
•
•

werkt vanuit brede kennis van allerlei theoretische achtergronden,
reikt vandaaruit modellen aan die we daarna zelf kunnen inzetten
analytische kijk op de zaak: feiten, data verzamelen en samen analyseren
fijne samenwerking met duidelijke procesbewaking en doelen die we samen vaststelden
iemand die open staat voor feedback en daar ook gevolg aan geeft
ons eigen proces en gedragspatronen in het team inzichtelijk maakte
helicopterview, ons spiegelen en zaken herformuleren, zodat de kern geraakt wordt, inzicht ontstaat.

