
Coaching
2019-2020



• Bij het hebben van een grotere 
keuzevrijheid hoort reflectie met een 
coach. (Life skill)

• Bij werken vanuit leerdoelen en brede 
ontwikkeldoelen hoort reflectie met een 
coach.

Coaching essentieel voor 
gepersonaliseerd onderwijs.

Coaching



• Grotendeels hetzelfde als vorig jaar.
• Uw kind heeft een coachgesprek van 10 minuten 

per week, ingeroosterd.
• In wekelijks coachgesprek aandacht voor 

leerdoelen, de persoonlijke invulling van de 
begeleidingsuren aan de hand van schema en 
andere zaken rondom het leren en ontwikkelen van 
de leerling.
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Coaching en ouderbetrokkenheid:
• Drie (soms vier) keer per jaar 

ontwikkelgesprekken. Leerling vertelt 
opvoeders over zijn ontwikkeling.

• Leerling geeft aan wat hij nodig heeft van 
school en van ouders voor ontwikkeling.
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Ouderbetrokkenheid:

• Ouderbetrokkenheid kan ook door 
contactouder te worden. Contactouders zijn 
klankbord voor de school en aanspreekpunt als 
er zaken spelen in een klas. Vier bijeenkomsten 
per jaar.

• Ook kan een avond voor ouders worden 
georganiseerd met bezoek coach/ teamleider.
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• Digitale ontwikkelmap
• Blijft zelf ook ontwikkelen: dit jaar bijvoorbeeld 

geavanceerder binnen Peppels tekstverwerken.
• Jaarplanner, proeven en bewijzen; soms geeft een 

docent ook huiswerk op.
• Feedback in Peppels. Dit jaar van groot belang voor 

advisering en besluiten over profielen.
• Coach bespreekt feedback met leerlingen. 

Peppels



• Onder voorbehoud van beschikbaarheid. In 3HV 
komt een peercoach - leerlingcoach uit de 
bovenbouw - helpen met profielkeuze. Peercoach 
en docentcoach overleggen.

• Een klein groepje leerlingen uit 3hv is mini-
peercoach voor de brugklas. 

Overige informatie 



• Wilt u in Magister de gegevens instellen over 
privacy van uw kind? Dit in verband met de 
AVG-wet (veel ouders hebben dit al gedaan).

En dan nog iets...



Dank voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen?
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