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Stoptool: Past de school mij?
BC:
5. Leraar als innovator/onderzoeker
7. Leraar als lid van schoolteam
9. Leraar als lid van onderwijsgemeenschap
Wanneer?
Je wilt je settelen en ten volle gaan voor je school.
Maar past de school bij jou en pas jij in de school?
Ga op onderzoek uit en bevraag hierbij anderen.
A-kant:
Hoe?
Om na te gaan of jij en je school met elkaar in zee kunnen gaan,
moeten jullie elkaar goed kennen. Je gaat een (werk)relatie aan voor
een langere periode en, zoals in de liefde, wil je elkaar voldoende
kennen vooraleer je je engagement uitspreekt.
Om te beslissen of je in de school past, zijn volgende stappen
belangrijk:
1. Krijg zicht op wie jij bent als leerkracht en op hoe je kijkt naar
werken met kinderen in onderwijs.
à De Startkracht!-tool ‘Droomleerkracht’ kan je hierbij
helpen.
2. Krijg zicht op wat je school belangrijk vindt en hoe het
schoolteam kijkt naar werken met kinderen in het onderwijs.
à De vragen hieronder kunnen je hierbij helpen.
3. Ga na of jouw kijk op goed onderwijs voldoende aansluiting
kan vinden bij de visie van de school.
à De B-kant van deze tool helpt je hierover na te denken.
Inhoud
Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van de school.
De school en het team gaan op een bepaalde manier om met hun
kinderen, de collega’s, de ouders, ….
• Welke schoolcultuur tref je aan op de school?
Denk aan: Helpen collega’s elkaar? Kan je je kwetsbaar
opstellen? Staan de deuren van de klassen open? Wordt er
open gecommuniceerd? Wordt er geroddeld? …
• Wat is belangrijk op school?
Als je erbij wilt horen, waaraan dien je te beantwoorden?
Wat moet je zeker doen?
Hoe moet je je gedragen?
• Waar is er vrijheid op de school om dingen op jouw manier te
doen en wat is strak geregeld en afgesproken?
• Over welke beslissingen kan het team meedenken en
meebeslissen?
• Waarin verschilt deze school van andere scholen?
Is dit een school die elk kind welkom heet?
Waarom kiezen ouders voor deze school?
Hoe kijkt de buitenwereld naar de school? Hoe staat de school
bekend?
Ga eens snuisteren op de website van je school.
Wat is de missie en de visie van de school?
Kan je je hierin vinden?
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B-kant
Blik terug

Vat-je talent

Formuleer je
droom

Bepaal je
koers

ACTIE!

Tip: Neem de tool “droomleerkracht” erbij.
Zijn er zaken waar je nog geen duidelijk zicht op hebt?
Wie kan je hierbij helpen?
Heb je het schoolplaatje helderder gekregen?
Waar word je warm van en waar heb je het moeilijk
mee?
Zijn er zaken waar je nog geen duidelijk zicht op hebt?
Wie kan je hierbij helpen?
Wat zijn mijn talenten?
§ Wat doe ik graag met kinderen?
§ Wat gaat me makkelijk af als leraar?
§ Waar ben ik goed in als leraar?
Wat is de ideale leraar voor mij?
Hoe wil ik met kinderen omgaan?
Wat vind ik belangrijk in de omgang met kinderen?
Kan ik deze talenten inzetten in deze school?
Hoe zie ik mijn droombeeld als leraar te realiseren in
deze school?
Op welke manier kan ik hier mijn ei kwijt?
Welke zaken zijn echt belangrijk voor mij en waar zie
ik kansen om deze haalbaar te maken binnen deze
school?
Zie ik voldoende overeenstemming tussen mijn visie
en deze van de school?
Zie ik voldoende kansen om hier te groeien als
leerkracht?
Met wie kan ik hierover in gesprek gaan?
Wanneer het nodig is, durf keuzes te maken!
Voer uit!
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