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Collegiale samenwerking
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c.1 Delen en deelnemen

Resultaat

De leraar heeft een eigen (innovatieve) rol in de school. De leraar levert een bijdrage aan het 

uitdragen en uitvoeren van het schoolbeleid.

De leraar

•	 ontwerpt samen met collega’s lessen en innovatieve leeromgevingen

•	 neemt actief deel aan werkgroepen met collega’s en leidinggevenden over 

onderwijsprogramma’s en onderwijsinnovatie 

•	 vraagt en geeft feedback aan collega’s

•	 neemt initiatief om met collega’s over werkgerelateerde problemen te praten

•	 herkent trends in de ontwikkeling van leerlingen en bespreekt deze in het team

•	 geeft grenzen van tijd en betrokkenheid aan



Resultaat

De leraar heeft een eigen (innovatieve) rol in de school. De leraar levert een bijdrage aan 

het uitdragen en uitvoeren van het schoolbeleid.

Reflectievragen

•	 wat is jouw visie op het werken in een team? 

•	 Ben je tevreden over jouw inbreng in het team? kun je voorbeelden noemen van 

initiatieven die je genomen hebt?

•	 welke feedback heb je van collega’s gekregen op je handelen in de klas?

•	 welke plannen of speerpunten op school spreken je aan op dit moment?

•	 Op welke manier lever je, of wil je een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling? 
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c.2 Doelmatig contact met de omgeving

Resultaat

De leerling ervaart dat zijn verschillende opvoeders op één lijn zitten.

De leraar

•	 is in gesprek met ouders en leerlingen over de leefomgeving van de leerling

•	 neemt initiatief om ouders mede verantwoordelijk te maken voor het pedagogisch klimaat 

in de school 

•	 neemt initiatief om ouders mede verantwoordelijk te maken voor het leerresultaat van de 

leerling

•	 is in staat eigen grenzen te bewaken in contact met ouders 

•	 is conflictvaardig

•	 deelt (digitaal) bevindingen en dilemma’s met leraren en anderen die met jongeren werken 



Resultaat 

De leerling ervaart dat zijn verschillende opvoeders op één lijn zitten.

Reflectievragen

•	 Hoe ziet de ideale leerling-ouder-school-relatie er uit wat jou betreft? 

•	 Hoe dicht ben je bij deze ideale leerling-ouder-school-relatie?

•	 welke vragen leggen ouders je vaak voor? Hoe ga je daarmee om?

•	 kun je een voorbeeld geven van een prettig of lastig oudercontact? wat was jouw rol 

in dit contact?

•	 kun je voorbeelden geven van lessen of andere aspecten van je werk waarbij je 

bewust gebruik hebt gemaakt van de rijkdom die de stad amsterdam biedt?
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c.3 Interactie met collega’s

Resultaat

collega’s ervaren dat de leraar actief werkt aan eigen professionalisering passend in het 

schoolbeleid. leerlingen ervaren de school als lerende organisatie. 

De leraar

•	 gebruikt persoonlijke reflectie als inspiratiebron voor collega’s 

•	 deelt informatie over nieuwe ontwikkelingen in vak en beroep 

•	 bespreekt met collega’s de samenwerking met ouders/verzorgers/derden en maakt 

afspraken op basis van samenwerking

•	 past zijn handelen aan na scholing of feedback 



Resultaat

collega’s ervaren dat de leraar actief werkt aan eigen professionalisering passend in het 

schoolbeleid. leerlingen ervaren de school als lerende organisatie. 

Reflectievragen

•	 neem je deel aan trainingen, studiedagen of andere vormen van professionalisering?

•	 Op wiens initiatief doe je dat en hoe ga je te werk bij professionalisering ?

•	 Op welke manier koppel je het geleerde terug naar het team of naar de leerlingen? 

•	 kun je een voorbeeld geven hoe je samen met collega’s nieuwe kennis en 

vaardigheden hebt toegepast in de praktijk?

•	 welke feedback heb je gekregen op de toepassing van nieuwe kennis of 

vaardigheden?


