
Iedereen moet weten waar we mee bezig zijn

Wens: medewerkers leveren zelf plannen en ideeën aan 
waar wij mee aan de slag kunnen

Regelmatig stukje in Nieuwsbrief Arlanta

Samen met de Expeditiegroep PR en Communicatie 
nadenken over andere mogelijkheden

Met een klein groepje begonnen

Steeds meer mensen sluiten zich aan! 

Ook medewerkers van andere scholen maken nu deel uit 
van de Dwarsdenkers 

Hoe we het organiseren Communicatie en afstemming

Hindernissen & Oplossingen

Uitgangspunt: we denken niet in hindernissen 
maar in oplossingen! 

Maar er zijn natuurlijk best zaken waar wij tegenaan lopen

Pieter Visser (leerkracht De Bron): expeditieleider

Hester Berends (directeur Het Mozaïek Zwolle)
Hendrika Buruma (opleiding interne begeleider)

Ivo Omlo (directeur Dockinga College)
Elbrich de Poel (directeur Het Kompas)
Lieuwe Sytsma (directeur Ploos van Amstel)

Marja Damstra (leerkracht Ploos van Amstel)
Carin Doodeman (bestuurder Arlanta)
Roos Gielliet (zorgcoördinator Piter Jelles)
Welmoed Haisma (leerkracht De Regenboog)

Jan de Jonge (adviseur Nieuw Organiseren)
Bianca Kingma (leerkracht Bernewird)
Siska Kloppenburg (kwaliteitsondersteuner De Bron)
Rick Lei (locatieleider Dockinga College)

Jaarlijks budget € 2.500

WIE

Hoe

In DO voorstellen gedaan voor nieuwe manieren van 
vergaderen

Geen vaste vorm en opzet, maar wisselende opstellingen 
en meer inbreng

DO op basis hiervan aangepast

Directeuren willen vergaderingen op school verbeteren

Nieuwe vergaderstructuur op directie- en schoolniveau

Route 2

In gesprek geweest met groep leerlingen: verrassende 
inzichten! 

Iedere school een leerlingenraad?

Start met bovenschoolse leerlingenraad: eerste 
bijeenkomst is geweest

Eigenaarschap van kinderen stimuleren

Route 1

We hoeven het wiel niet uit te vinden: leren van 
innovatieve scholen

Op 7 en 8 juni 2017 drie inspirerende scholen in Limburg 
bezocht

Onderwijssymposium van 29 november 2017

Opdoen van inspiratie

Route 3

Vervolg geven aan 
bovenschoolse leerlingenraad

Verbeteren van 
eigenaarschap van leerlingen 
op schoolniveau

Platform PO-VO, meerdere 
keren per jaar uitwisseling

Hier zoveel mogelijk 
leerkrachten van groep 8 bij 
betrekken

Studiereis naar het buitenland

Subsidie aanvragen om 
kosten te drukken

Verdwijnen van frustrerende 
ellenlange overleggen

Vergaderstructuur op alle 
scholen in kaart brengen en 
verbeteren

Zorgen voor uitwisseling van 
ervaringen: van elkaar leren

Eerst werkdruk op scholen 
onderzoeken

Daarna aanbevelingen doen 
om werkdruk aan te pakken

Neem contact op met Carin Doodeman 
(c.doodeman@arlanta.nl) 

Eigenaarschap van kinderen 
stimuleren

Route 1

Betere afstemming met VO

Route 5 

Opdoen van inspiratie

Route 3

Nieuwe vergaderstructuur op 
directie- en schoolniveau

Route 2

WERKDRUK

Route 4

Wat

ROUTEKAART Dwarsdenkers

onze ambities en doelen
● De boel in beweging brengen
● Medewerkers bewust maken dat onderwijs beter kan
● Zaken concreet aanpakken en verbeteren
● Olievlekwerking tot stand brengen

Waarom
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