
Routekaart Academie 19/20

Budget 19-20: € 15.000
Budget 18-19: € 18.000

ONZE AMBITIES EN DOELEN

Hindernissen en oplossingen

Overlap met doelen rondom kwaliteitszorg. Communicatie via 
voorzitters is van belang

Communicatie over activiteiten voor leerkrachten. Alert zijn en 
de juiste kanalen raadplegen

Continuïteit van de expertgroep. Signaal uitzenden op DO en 
bij de kwo’ers

Communicatie en afstemming

Bestuur, directeuren en kwo’ers via DO, Focusgroep en BOT

Leerkrachten vis directeuren, kwo’ers en Nieuwsbrief

Ouders via schoolgids, website en ouderportaal

 ● Academie als plek voor kennisdeling en inspiratie
 ● Doel: virtuoze leerkrachten, die creatief en inspirerend zijn en trots op hun vak
 ● Focus op de begeleiding van startende leerkrachten en het inrichten van 
opleidingsscholen

Marianne Sollie (directeur it Harspit en Op de Hoogte)     Marieke Raap (kwaliteitsondersteuner)
Dorien Reitsma (directeur Eben Haezer)       Heidi Rubingh (stafmedewerker Onderwijskwaliteit en innovatie)
Alice Talsma (directeur Bernewird)       Hanneke Mous (kwaliteitsondersteuner)

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van de Academie 

Startende leerkrachten en invallers

Route 1

Inductietraject ontwerpen voor startende 
leerkrachten

Evaluatiesystematiek die inzicht geeft 
in begeleiding starterscoaches en 
intervisiebegeleiders

Themabijeenkomst ontwerpen voor startende 
leerkrachten

Samenwerking met Stenden / NHL

Route 2

Begeleiding van 3 scholen (Springplanke, 
Pionier, Twine) naar opleidingsschool

Opleiden van mentoren door interne opleiders

Begeleiding studenten o.b.v. ICALT

Versterken onderzoeksvaardigheden 
Bernewird

Werken in PLG’s

Route 3

Deelname leerkrachten groep 1-2 aan een 
PLG met ervaren meerwaarde

Successen zijn gedeeld, waardoor ook 
enthousiasme bij andere medewerkers

Overig

Route 4

Directeuren en kwo’ers gebruiken ICALT-
indicatoren t.b.v. ontwikkeling leerkrachten

Nieuwe directeuren en kwo’ers volgen ICALT-
training

Workshops kindgesprekken op KJ-school, Op 
de Hoogte en It Harspit

Startende leerkrachten en invallers

Route 1

23 starters begeleid door starterscoaches

5 intervisiebijeenkomsten en 2 workshops 
communicatie voor startende leerkrachten 

Medewerkers opgeleid tot intervisiebegeleider

Samenwerking Stenden/NHL 

Route 2

Team Bernewird heeft mentorentraining 
gevolgd (i.h.k.v. opleidingsschool)

Directeur Bernewird heeft train-de-trainers 
opleiding voor mentoren gevolgd

Directeur Bernewird denkt mee over nieuw 
curriculum lerarenopleiding

Werken in PLG’s 

Route 3

7 medewerkers hebben deelgenomen aan 
PLG gepersonaliseerd leren 

6 medewerkers hebben deelgenomen aan 
PLG rekenen 

PLG voor leerkrachten groep 1-2 is gestart en 
krijgt vervolg

Overig

Route 4

Kwaliteitsnormen vastgesteld voor 
starterscoaches en intervisiebegeleiders 

3 workshops kindgesprekken

5 kwo’ers geschoold in differentiëren bij 
rekenen (Match)

Werken met ICALT geëvalueerd
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