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Stoptool: Na functioneringsgesprek
BC:
5. De leraar als innovator, onderzoeker
Wanneer?
A-kant:
Hoe?

B-kant

Een paar weken na het functioneringsgesprek.
Een functioneringsgesprek rendeert enkel als er nadien effectief iets mee gebeurt.
Deze tool ondersteunt je om de aandachtspunten die aan bod kwamen in het
functioneringsgesprek op te volgen.
1. Bekijk het verslag van je functioneringsgesprek. Welke werkpunten werden
er geformuleerd en welke afspraken werden gemaakt?
2. Bekijk je Startkracht!-portfolio tussen het functioneringsgesprek en nu. Met
welke werkpunten ging je al aan de slag? Welke afspraken volgde je al op?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kreeg je als startende leerkracht een afsluitend functioneringsgesprek omdat je
opdracht op de school ten einde liep? Dan vind je onder de stippellijn vragen die op
deze situatie van toepassing zijn.
Kies je moment
Blik terug

Vat-je talent

Formuleer je droom

Bepaal je koers

ACTIE!

Welke afspraken werden gemaakt na het
functioneringsgesprek?
Heb je bereikt wat je vooropstelde?
Welke zaken heb je ondernomen op basis van het
gesprek?
----------------------------------------------------------------------Waar dien ik rekening mee te houden als ik op een andere
school kom?
Welk talent werd tijdens het gesprek in de verf gezet?
Op welke manier heb je je talenten ingezet om de
afspraken waar te maken?
----------------------------------------------------------------------Welke talenten moet ik bewuster gaan inzetten op een
andere school?
Welke talenten kan ik inzetten om tegemoet te komen aan
de groeipunten?
Schets je gedroomde situatie waarin je jouw groeipunten
ten volle kan inzetten omdat je erin gegroeid bent de
afgelopen periode.
Ben je al zover om dit waar te maken?
----------------------------------------------------------------------Wat zou je anders aanpakken op een andere school? Wat
heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen?
Wat kan je deze week ondernemen?
Wie kan je daarbij helpen?
---------------------------------------------------------------------Bepaal welke middelen je kunnen helpen om je als
leerkracht te blijven professionaliseren, ook al sta je niet
op een school.
Zijn er boeken/nascholingen over de groeipunten waaraan
jij wil werken?
Onderneem! Plan! Neem contact op!
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