Werkdocument Startkracht!-tool: Droomleerkracht

Stoptool: Droomleerkracht
Ik wil een beter zicht krijgen op welke leerkracht ik wil zijn.
BC:
5. De leraar als innovator / onderzoeker
Wanneer?

A-kant:
Hoe?

Droom jij wel eens hoe je als ervaren leerkracht in je job wil staan?
Ben je op een aantal vlakken nu al de leerkracht die je altijd had willen zijn?
Heb je een goed zicht op wie je nu bent als leerkracht en welke leerkracht je binnen
een aantal jaar wil worden?
1. Print voor jezelf het kaartje uit.
2. Laat je inspireren door onderstaande zegswijzen en teken of schrijf neer wie
je nu bent als leerkracht en welke leerkracht je graag wil worden.
§ Waar heb ik oog voor?
§ Waar loopt mijn hart van over? Wat breekt mijn hart?
§ Wat heb ik in de vingers?
§ Waarvoor steek ik mijn handen uit de mouwen?
§ Op welk(e) vlak(ken) neem ik de teugels in handen?
§ Waar heb ik de buik van vol?
§ Wanneer zit ik met mijn handen in het haar?
§ Waar draai ik de hand niet voor om?
§ Wat is voor mij een rib uit het lijf (een grote opgave)?
§ Wanneer ben ik op mijn tenen getrapt?
§ Waar steek ik met kop en schouders bovenuit?
§ Wat is een blok aan mijn been?
§ …
Tip!: Wanneer je deze tool jaarlijks herhaalt, zal je jezelf zien groeien en merken dat
je ‘droombeeld’ mee-evolueert!
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B-kant
Blik terug

•
•
•

Is er een groot verschil tussen wie ik nu ben als
leerkracht en welke leerkracht ik later wil zijn?
Vind ik het moeilijk om invulling te geven aan welke
leerkracht ik nu ben en welke leerkracht ik later wil
worden?
Voor welke aspecten kan ik dit vlot invullen? Voor welke
aspecten vind ik dit moeilijker?

Vat-je talent

•
•

Op welke vlakken sta ik dicht bij mijn droombeeld?
Op welke vlakken heb ik nog wat tijd nodig om te
groeien?

Formuleer je droom

•

Hoe zou ik me erbij voelen indien ik zelf mijn
droomleerkracht word?
Hoe ziet voor mij de ideale situatie eruit die me zou
toelaten om deze droomleerkracht te worden?

•

Bepaal je koers

•
•

ACTIE

Wat zou ik kunnen doen om enkele stappen in de
richting van mijn droomleerkracht te zetten?
Welke stappen daarvan zie ik mogelijk? Welke stappen
zijn haalbaar? In welke tijdsspanne?

Voer uit!
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