
BRAINSTORM MOGELIJKE VERDIEPINGSVRAGEN 
VAN DE FLIPOVERS - 7 OKTOBER 2021,  DIRECTEURENOVERLEG 

 

ZUID 

 

* nog meer lessen geven door ed med? 

ondersteuning icc'er om het team meer in te betrekken 

hoe kunnen zij het beter laten dragen? 

directeuren sturen vooral op wat ze kunnen krijgen 

directeuren wachten tot team wat wil 

bv. samen met Saxion en team  

 

* scholing  

niet elke lln kan dit, bv muziek 

op vraag v.d. leerkracht op aanvraag extra vaardigheden voor leerkrachten 

regulier ond. wil ontzorgd worden.  

so heeft juist heel andere insteek, wel actiever 

 

* academy idee 

scholingsaanbod laten lopen via academies v.d. scholen op stichtingsniveau 

kwaliteitsmedewerker v.d stichting, even navragen  

komt in het professionaliseringstraject v.dd leerkracht 

 

* collega's vinden lastig om methode los te laten 

mindset loslaten, hoe bed je dat in zonder dat dat erbij komt 

 

 

MIDDEN 

 

* Iemenschoer heeft nog verdiepingsvraag lopen, graag weer oppakken 

 

* samenwerking bo / so – als je dichterbij elkaar zit;  nog boven wijkproject. 

BV: iemenschoer en wilbertschool, die hield boot (nog) af 

en plechelmus en kuiperschool 

zij willen ook wel delen wat ze al hebben 

 

* meer uitingsvomen (dave van der wal): geef ons meer vaardigheden, kunnen we zelf wel zoeken 

naar vervolgopdrachten. 

BV: hij had foto en muziekproject, leerkracht dingen aangeleerd, en dan projecten mee gedaan 

 

* blijft lastig, men voelt het toch als extra 

zou mooi zin als je een soort metagevoel hebt waar je thema's aan kunt ophangen 

 

* teamscan interne power en talenten opsporen en meer inzetten 

het blijft natuurlijk een pretvak dat best even wat minder aandacht kan hebben 

 

* de talentontwikkeling van leerkrachten!  



* dans extra; muziek extra;  

 

* meer maatwerk: kos is aanbod, icc is deels vraag 

wil toch meer extra maatwerk. 

 

NOORD & OOST (samen in een groep) 

 

* Verdiepingsaanbod naar peutergroepen uitbreiden (scheefgroei?) 

 

* Scholing Muziek voor team 

 

* Kunst met techniek combineren (gr 1 t/m 8) 

 

* NPO gelden: daar op aansluiten. Inbreng vak.lk muziek (Telgenkamp-Europaschool) 

 

* Groep 1 – 3 ook dans/drama 

 

* Tekenen als vak staat onder druk (verdiepingstraject?) 

 

* Teamsessie als verdiepingstraject  - directeurenoverleg 

 

* Stapsteen… wat hebben ze precies gehad?  


