Werkdocument Startkracht-tool: Word de beste vervanger

Basistool: Word de beste vervanger
Je wordt ingezet voor vervangingen. Maak van deze job een succes.
BC:
BC 5: Leraar als innovator/onderzoeker
BC 4: Leraar als organisator
Wanneer?
Je hebt geen vaste klas. Als leraar word je ingezet voor vervangingen.
Je weet dus nooit wat je tegemoet gaat. Hoe kan je dit tot een succes
maken, er plezier aan beleven en eruit leren?
Word de beste vervanger van de streek!
De beste vervanger zijn, heeft zo zijn voordelen:
• Je wordt eerder teruggevraagd
• Je valt op als goede vervanger, waardoor ze je zullen vragen te
solliciteren als er een vacature is.
• Kinderen, ouders en collega’s spreken lovend over jou, wat goed is
voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld.
• Je hebt niet de eindverantwoordelijkheid. Dat weegt dus een pak
minder zwaar.
• Je doet erg veel verschillende ervaringen op in korte tijd
A-kant:
Hoe?
Inhoud

Ga aan het werk met onderstaande tips en tricks
• Wanneer je in een nieuwe klas komt, is het belangrijk dat je kan
terugvallen op iets wat je goed kan en waar je jezelf goed bij voelt. De
eerste indruk die je bij de leerlingen maakt, is belangrijk. Een pakket
met activiteiten dat je zelf samenstelde, kan je vertrouwen geven. Je
kan hierop terugvallen en zo heb je zelf ook iets in de hand:
- Hoe wil ik het onthaal organiseren?
- Wat is een leuke kennismakingsactiviteit?
- Welke tussendoortjes kan ik inzetten?
- Welke activiteiten kan ik inzetten wanneer er niets voor handen
is?
• Het is goed om even tijd te nemen om contact te maken met je
leerlingen, school, collega’s en ouders.
• Weet je vooraf wat van je verwacht wordt en welke lessen je moet
geven?
• Het kan je helpen om een lijstje te maken van de zaken die je nog wil
navragen. Dit lijstje kan je helpen bij nieuwe vervangingen en
eventueel telkens opnieuw verder aangevuld worden.
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B-kant
Blik terug

•

Hoe zag je jezelf functioneren?
Stond je er? Waar wel al?

Vat- je talent

•
•

Welk talenten helpen jou het meest als vervanger?
Hoe sterk ben je om de situatie naar je hand te
zetten en om jezelf te kunnen zijn.

Formuleer je
droom
Bepaal je koers

•

Hoe ziet jouw droomstart als vervanger eruit?

ACTIE!

•

Wat heb je nu nodig om de volgende keer die
droomstart te kunnen maken?
Voer uit!
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