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Beste collega, 

 

Gefeliciteerd met je baan bij De Apollo. We zijn heel blij dat je ons team komt versterken en 
wensen je een goed en succesvol schooljaar. Deze Startersgids en ons begeleidingstraject voor 
Nieuwe Docenten helpen je daar bij. 

De Startersgids Nieuw op De Apollo krijg je ‘old school’ in een ordner maar is natuurlijk ook in 
z’n geheel in Microsoft Teams te vinden (DA-Algemeen – bestanden - Nieuwe docenten op de 
Apollo - Startersgids voor Nieuwe Docenten). 

We verwachten niet dat je de Startersgids voor je eerste werkdag van A tot Z gelezen hebt. 
Het is vooral een naslagwerk. Wel is het handig om er alvast een keer doorheen te bladeren. 
Mis je iets in de Startersgids of is er iets niet duidelijk? Schroom dan vooral niet om ons er 
naar te vragen. Daar houden we van op De Apollo. Je kunt terecht bij je Begeleider Nieuwe 
Docenten, bij de Opleider in school en natuurlijk bij alle andere collega’s. Daar zijn we voor. 

 

We wensen je een hele goede start! 

 

 

Namens het hele team, 

 

Jeroen Oomen 

Directeur De Apollo 
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1. Het begeleidingstraject 
Hieronder vindt je een korte uitleg van wat het begeleidingstraject inhoudt. Daarin worden 
ook de gebruikte afkortingen toegelicht. Het is handig om je deze afkortingen eigen te maken, 
deze worden namelijk vaak gebruikt bv. in de jaaragenda. 

 

Bijeenkomsten en Coaching 
Het begeleidingstraject bestaat uit twee onderdelen: de bijeenkomsten voor Nieuwe 
Docenten (ND) en de coaching door de Begeleider Nieuwe Docenten (BND), vaak ook 
Werkplek Begeleider (WPB) genoemd. De bijeenkomsten voor Nieuwe Docenten zijn altijd op 
de dinsdagmiddag en worden georganiseerd door de Opleider in school (Oplis).  

Tot aan de herfstvakantie is er iedere dinsdagmiddag een bijeenkomst voor Nieuwe Docenten. 
Soms met een specifiek thema bijvoorbeeld de Pedagogische Aanpak De Apollo (PAD)  of 
Intervisie, een andere keer is het een moment om met elkaar bij te praten en vragen te stellen 
tijdens het ND Café. Na de herfstvakantie wordt het aantal bijeenkomsten per maand 
langzaam afgebouwd.   

Iedere Nieuwe Docent krijgt een Begeleider Nieuwe Docenten (BND), (BND), in de praktijk ook 
vaak Werkplekbegeleider genoemd (WPB’er). Samen met je begeleider geef je vorm aan jouw 
begeleidingstraject. Daarbij ga je uit van je eerdere ervaringen, talenten en kracht. Dit bouw 
je samen uit aan de hand van je ontwikkelpunten. Jullie komen in de eerste 8 weken van het 
schooljaar intensief samen. Daarna neemt de begeleiding in intensiteit af, maar met je 
begeleider blijf je werken aan je ontwikkelpunten die je onderweg bijstelt en aanvult.  

 

Data begeleidingstraject 
Hieronder vind je een overzicht van de data van het begeleidingstraject tot aan de 
herfstvakantie. Deze data staan ook in de Apollonia, het digitale mededelingenblad van de 
Apollo dat iedere zondagavond gemaild wordt.  

DATA 

 

Wie doet wat? 
Als Nieuwe Docent heb je te maken met iedereen uit de organisatie: van de leerling, collega’s 
uit de sectie, de conciërge tot aan de mensen van de administratie. Hieronder worden kort de 
rollen toegelicht van de functies waar je als Nieuwe Docent het meest mee te maken hebt 
zodat je weet wat ieders taken zijn en wat je van eenieder kunt verwachten.  

 



De Begeleider Nieuwe Docenten (BND) 

De begeleider nieuwe docenten heeft een begeleidende functie en geen beoordelende 
functie. De begeleider is er voor de Nieuwe Docent en stelt de begeleiding op aan de hand van 
de door jou gekozen ontwikkelpunten. De begeleider deelt niets uit de gesprekken en 
observaties van het coachingstraject met collega’s en de schoolleiding. De begeleider 
ondersteunt de professionele ontwikkeling van de Nieuwe Docent door: 

 
• Samen met jou je leer- en ontwikkelpunten in kaart te brengen. 
• Het observeren van minimaal 3 lessen (in week 3, week 4, en week 5 of 6). 
• Lessen na te bespreken aan de hand van de door jou genoemde leervragen. 
• Eventueel videofeedback te geven. 
• De uitkomsten van leerlingenenquêtes gezamenlijk te analyseren. 
• Je te ondersteunen bij de overgang van het begeleidingstraject naar het 

beoordelingstraject.  
 

 

Opleider in school (Oplis) 

De opleider in school coördineert het begeleidingstraject van Nieuwe Docenten en stagiaires. 
Daarbij informeert de schoolopleider in de bijeenkomsten tot aan de herfstvakantie over:  
 

• Facilitaire zaken. 
• De Apollo les, escalatieladder, algemene schoolregels en de PBS waarden. 
• De rol van de Begeleiders Nieuwe Docenten. 
 

De schoolopleider organiseert samen met anderen:  

• Intervisiebijeenkomsten. 
• Themabijeenkomsten over bijvoorbeeld De Apollo-leerling (leerlingen en hun 

hulpvraag). 
• Bijeenkomsten voor BND en Nieuwe Docenten. 
• Het ND café. 

 
Deze bijeenkomsten zijn deel van het begeleidings- en beoordelingstraject en zijn dus 
verplicht. Zorg dat je de jaaragenda goed in de gaten houdt. Door de jaaragenda goed in de 
gaten te houden wordt je niet verrast door bijvoorbeeld lesuitval door een excursie of door 
rapportvergaderingen.  
 

 

 

 

 

 



Jouw rol als Nieuwe Docent 

We verwachten van jou als Nieuwe Docent dat je het initiatief neemt in jouw leer- en 
ontwikkelvragen. Je staat hierin niet alleen. Behalve bij je BND en de Oplis kun je daarbij hulp 
vragen aan collega’s binnen de sectie, teamleiders en aan de Begeleiders Passend Onderwijs 
(BPO’ers). Samen werk je aan je ontwikkeling binnen de school en daarbij maak je werk van 
de volgende punten: 

• Aan het begin van het schooljaar stel je met de Begeleider Nieuwe Docenten je 
leerpunten vast en maak je een ontwikkelplan. 

• Je plant samen met je begeleider de lesbezoeken (in week 3, week 4 en week 5 of 6). 
• Je neemt (waar je rooster het toelaat) deel aan de kennismakingsactiviteiten van de 

leerlingen in de eerste week van het schooljaar. 
• Je observeert minimaal 3 lessen van een collega (in week 3 t/m 5) 
• Je maakt afspraken voor wederzijds lesbezoek binnen de sectie. 
• Je stelt je assertief op bij het bekend worden met de praktische zaken op school. 
• Je bent aanwezig bij alle bijeenkomsten met schoolopleiders en begeleiders. 
• Je loopt een dag(deel) mee met een klas. 
• Je past aan het einde van het schooljaar je leerpunten aan. Dit doe je samen met je 

WPB’er en met de begeleider uit de sectie.  
• Je hebt aan het einde van het jaar een afsluitend gesprek met je teamleider waarin je je 

leervragen benoemt en bespreekt waar je je in het volgende schooljaar verder wilt 
ontwikkelen.  

 
 

BPO’ers, vaksectie en mentor 

Ook de Begeleiders Passend Onderwijs staan klaar om te ondersteunen. Op de Apollo hebben 
de BPO’ers verschillende taken: ze ondersteunen leerlingen bij het plannen en leren van hun 
huiswerk, ze voeren persoonlijke gesprekken, ze stellen (samen met de mentor) 
ondersteuningsplannen en groepsplannen op en ze adviseren docenten over passende 
begeleiding van leerlingen en hun hulpvragen. Als Nieuwe Docent kan het heel prettig zijn om 
één van de BPO’ers gericht mee te laten kijken in één van je lessen naar bijvoorbeeld de 
docent-leerling interactie. Dit kun je in overleg met je BND’er afspreken. De BPO’er kan dan 
tijdens een nabespreking handvatten geven voor ondersteuning of omgang met de 
betreffende leerling(en).  

Verder wordt je ook begeleidt vanuit je vaksectie. Je sectie ondersteunt je bij vak-gerelateerde 
zaken tijdens de sectie-overleggen, maar ook terloops in de wandelgangen of in de 
personeelsruimte. 

De mentoren hebben op De Apollo een heel belangrijke functie. Ze zijn de spil in het web van 
de begeleiding van de leerlingen. Als Nieuwe Docent is het heel prettig en nuttig om af en toe 
contact te hebben met de mentoren van je klassen. Ze kunnen je, mocht het nodig zijn, helpen 
met achtergrondinformatie van je leerlingen. Informatie die kan helpen bij het contact met en 
de aanpak van de afzonderlijke leerlingen. In de bijlages is er ook een overzicht van de 
mentorverdeling.  



 

2. Beoordelingstraject (Koen en Arne) 

Startgesprek van begeleiding naar 
beoordeling 

Ontwikkelpunten aan de hand van BND, 
leerling-enquête en video-coaching 
 

3. Apollo-waarden 

PBS 

De Apollo is een PBS-school. PBS (Positive Behaviour Support) is gericht op het creëren van 
een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. In de schoolgids staat 
dit als volgt uitgelegd: 

PBS begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt 
(Veiligheid, Betrokkenheid, Groei en Plezier). Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag 
dat past bij deze waarden en leert het dit de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt 
hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat 
gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. School, 
ouders en jeugdzorg werken onder begeleiding van een coach actief samen in dit proces. 

Pedagogische Aanpak De Apollo (PAD) 
Bij de begeleiding van onze leerlingen staat het PAD centraal. Hieronder wordt kort het 
uitgangspunt toegelicht, het hele document is als bijlage te vinden. Ook zal het PAD tijdens 
één van de Themabijeenkomsten voor Nieuwe Docenten verder toegelicht worden.   

Het ons onderwijs op De Apollo voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: 
relatie, competentie en autonomie. In het PAD worden de drie basisbehoeften gekoppeld 
aan de leerling en zijn of haar verwachtingen. Deze drie basisbehoeften samen vormen 
de grondslag voor het pedagogisch klimaat. Voor jou als docent betekent dit dat je 
je gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en 
organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden in en buiten de lessen.  In het 
PAD wordt dit vervolgens gekoppeld aan de vijf basisrollen van de docent.  



 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lesgeven op De Apollo  
De Apollo-les 
Onze leerlingen hebben, nog meer dan leerlingen op een reguliere school, behoefte aan 
duidelijkheid. Duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt en wat ze van ons als docenten 
kunnen verwachten. Om die duidelijkheid te garanderen, werken we op De Apollo met ‘De 
Apollo-les’. De vaste lesopbouw wordt aangevuld door de eigen ervaringen en kwaliteiten van 
iedere docent. De Apollo les is als volgt opgebouwd: 

1. Leerdoel(en) werkwijzer op het bord (spoorboekje) 

2. Elke les bevat drie elementen:  

Van de docent (instructie) 

Samen (lesactiviteit) 

Van de leerling (zelfstandig werken) 

3. Afsluiting met reflectie op de les 

 

Verder maakt de docent in iedere les gebruik van de volgende ‘tools’:  

• Inzet groepsplannen 
• Het (waar nodig) inzetten van de maatregelenladder.  
• Het toepassen van het groepsplan in de lespraktijk. 

 

Algemene schoolregels 
De algemene schoolregels geven duidelijkheid aan leerlingen en aan docenten. In de 
schoolgids staat hierover het volgende: 

 



De Apollo heeft duidelijke schoolregels. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels 
houdt. 

1. Luister naar elkaar en respecteer de ander: we zijn aardig voor elkaar 

2. We gaan op een nette manier met elkaars spullen om. 

3. Tijdens de lessen ben je in het lokaal of in de aula als je een tussenuur hebt. 

4. Tijdens de leswisselingen of de pauze kan je gebruik maken van het toilet. 

5. In de klas mag een mobiele telefoon alleen met toestemming van de docent voor 
onderwijsdoeleinden gebruikt worden. 

6. Petten of andere hoofddeksels draag je buiten de school. 

7. Kauwgom houden we buiten de school. 

8. Eten en drinken doen we in de daarvoor bestemde pauzes en ruimtes. 

Uitzonderingen op de afspraken worden alleen gemaakt als de docent hiervoor toestemming 
geeft. 

 

Het is belangrijk om als nieuwe docent je eigen manier van lesgeven trouw te blijven. Dat doe 
je echter wel vanuit deze schoolregels. Je maakt het jezelf en ook de andere collega’s onnodig 
lastig als je hier te veel van afwijkt. Hoewel in de schoolgids staat dat uitzonderingen op de 
afspraken kunnen worden gemaakt als je hiervoor toestemming geeft, is het niet de bedoeling 
dat vaak te doen (zeker niet als Nieuwe Docent).  

 

Telefoongebruik 
In de schoolafspraken staat dat de telefoon alleen met toestemming van de docent gebruikt 
mag worden. Op De Apollo doen de leerlingen hun telefoon voor het begin van de les in de 
daarvoor bestemde telefoontassen en aan het eind van de les halen ze de telefoon daar weer 
uit. Iedere leerling heeft een eigen laptop waardoor ze beschikken over internet en waardoor 
ze aan alle werkvormen deel kunnen nemen die nodig zijn voor de les. De ervaring is dat er 
aan het begin van het jaar discussie kan ontstaan over het gebruik van de telefoon, maar dat 
dit bij het consequent hanteren van de afspraken en regels snel over is.  

 

 

 



Sancties, gele brief en nablijven  
De meeste leerlingen houden zich aan de schoolafspraken, zeker wanneer je deze als docent 
consequent toepast. Toch zijn er soms leerlingen die de afspraken ter discussie stellen of zich 
er niet aanhouden. Op De Apollo hebben we geen lijstje met sancties voor ongewenst gedrag. 
Het is aan de expertise van de docent zelf om hier passend op te reageren (aan de hand van 
de maatregelenladder, zie hieronder). Mocht het nodig zijn dat een leerling de klas moet 
verlaten, doordat hij of zij voor een onveilige situatie zorgt, dan is het aan de docent om met 
de leerling een afspraak te maken tot een herstelgesprek. De standaard daarbij is dat een 
leerling het gemist uur inhaalt doormiddel van nablijven. Hoe het nablijven en het 
herstelgesprek wordt vormgegeven is aan jou als docent. Over het verwijderen van een 
leerling uit de les staat het volgende in de schoolgids:  

 

Uit de les gestuurde leerlingen melden zich, nadat hen is verzocht het lokaal te verlaten, bij 
de pedagogisch medewerker of zijn vervanger in de Time-out ruimte. Een eruit gestuurde 
leerling krijgt van deze medewerker een geel formulier. De leerling vult dit formulier zelf in. 
Hierin komt te staan wat volgens de leerling misliep tijdens de les met daarin het accent op 
het oplossen van het probleem. 

De leerling zoekt vervolgens na de les contact met de docent die hem/haar weggestuurd heeft 
om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem. Hierbij kan de mentor behulpzaam 
zijn. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan wordt de begeleiding overgenomen door de 
leerjaarcoördinator. 

Arne / Koen checken 

 

Hoewel de leerling dus verantwoordelijk is voor het opzoeken van de docent, gebeurt dit niet 
altijd. Dan is het raadzaam om als docent contact op te nemen met de mentor of 
leerjaarcoördinator. Doel daarbij moet altijd zijn om het probleem nog voor de volgende les 
op te lossen. Dat is in het belang van de leerling en de docent. Hierin investeren in het begin 
van het schooljaar levert heel veel op voor de band met de betreffende leerling en de rest van 
de klas.  

 

Maatregelenladder 
De maatregelenladder zal voor veel van jullie bekend terrein zijn. Waarschijnlijk hanteren jullie 
dit allen bewust of onbewust. Het is onze manier van reageren op ongewenst gedrag van 
leerlingen en is onderdeel van De Apollo-les.  

 



 

5. Praktische zaken 
Er kan een eindeloze lijst gemaakt worden van praktische zaken en toch nog zullen er zaken 
in die lijst ontbreken. Als dat zo is: vraag het je BND’er, de Oplis of een willekeurig ander 
collega. Schroom niet! 

Magister 
René Schep (René van de administratie) is de key-user van Magister. Van hem krijg je je 
inloggegevens en bij hem kun je terecht met vragen over Magister. Magister wordt op bijna 
iedere school gebruikt en waarschijnlijk ben je er dus bekend mee. Heb je er nog nooit mee 
gewerkt? Zoek dan de Oplis voor het begin van je eerste les op. Dan krijg je een eerste uitleg.  

  

Microsoft Teams 
Naast magister werken we op De Apollo met Microsoft Teams. Tijdens de online-lessen was 
dit ons hoofdmedium. Met de reguliere lessen is Teams ondersteunend voor Magister. Via 
Teams kun je onder andere opdrachten delen met leerlingen. Ook wordt Teams veel gebruikt 
voor het delen van documenten onder collega’s. In Teams (DA-Algemeen – Handleidingen 
Teams) vindt je handige Infographics. Heb je nog niet eerder met Teams gewerkt? Vraag je 
BND’er of de Oplis om een korte introductie. Daan, Floris en René Schouten zijn het 
aanspreekpunt voor vragen over Teams.  

 

ICT 



Voor overige vragen over ICT kun je terecht bij René Schouten (René van ICT). Bij René 
Schouten haal je je computer op en hij zorgt samen met jou dat je kunt inloggen. Ook gaat 
René over het kopiëren en scannen (dit gaat via de app Kuario). Printen kan op twee printers: 
op OU01 (deze printer staat boven bij de BPO’ers) en via OU04 (deze printer is op de begane 
grond te vinden). Ook voor vragen over Wifi kun je bij René Schouten terecht. 

 

Lokaalindeling 
De Apollo is een kleine school, maar lijkt soms door de unieke vorm toch op een doolhof. In 
de bijlagen vindt je de indeling van het gebouw en de lokaalnummering.  

 

 

 

6. Verdeling taken 
In de bijlagen vindt je  overzicht van de verdeling van taken. Ook is in de bijlagen de 
mentorverdeling te vinden. De verschillende functies binnen het Zorg-team worden hieronder 
nog kort toegelicht.  

Het zorg-team 

Naast de BPO’ers hebben we nog een heel team van zorgmedewerkers. De zorgcoördinator 
stuurt dit team aan. Hieronder vindt je de uitleg uit de schoolgids over de verschillende 
zorgfuncties.  

Zorgcoördinator 

Alle leerlingenzorg op De Apollo wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Op De Apollo 
is de zorgcoördinator deel van de schoolleiding. De zorgcoördinator ‘bewaakt’ de 
leerlingenzorg. De zorgcoördinator onderhoudt contacten met leerlingen, ouders, leden van 
het zorgteam en externe hulpverleners. Mw. C. Gabel is via de mail en telefonisch bereikbaar. 

Ouder en kind adviseur, OKA 

Met ingang van 1 januari 2015 hebben alle Amsterdamse VO-scholen een ouder- en 
kindadviseur (OKA). De OKA van de Apollo hoort bij het ouder- en kindteam Amsterdam Zuid. 
De OKA ondersteunt leerlingen en ouders die moeite hebben met het functioneren op of 
buiten de school. Zij adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de 
benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. De OKA werkt 
in opdracht van de gemeente. De OKA is onafhankelijk, maakt geen deel uit van het 



schoolteam en registreert in een eigen digitaal systeem. Er is altijd overleg met ouders en 
jongeren over terugkoppeling naar school. 

De OKA stimuleert een goede samenwerking en afstemming met school. Leidend is de 
behoefte van een jongere en het gezin. De OKA van de Apollo is mw. H. Knoppers. 

Jeugdarts 

De jeugdarts van De Apollo is mw. K. Ganzeboom. De jeugdarts hoort bij het ouder en kind 
team Amsterdam Zuid. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de medische kant van de 
begeleiding van de leerlingen. Zij verwijst leerlingen door, wanneer verder medisch onderzoek 
nodig wordt geacht. Nieuwe leerlingen worden in de loop van het jaar opgeroepen voor een 
gesprek en onderzoek. Ouders kunnen altijd een gesprek met de schoolarts aanvragen. De 
jeugdarts heeft een adviserende rol bij de aanpak van leerlingen die te maken hebben met 
schooluitval en zoekt samen met hen naar een passend programma van inzet. 

 

 

Specialistische jeugdhulp 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt er in Amsterdam specialistische jeugdhulp op onze 
tussenvoorziening georganiseerd. Normaal wordt specialistische jeugdhulp apart 
georganiseerd van school. Nu wordt deze hulp op school aangeboden. Wij bieden twee 
vormen aan: ATOS en de Opvoedpoli. 

ATOS 

Elke schooldag is er een ATOS-medewerker aanwezig in de school, mw. S. Otten of mw. B. van 
Berkel. 

ATOS is een interventie die een integrale aanpak biedt van ambulante hulp op school en in de 
thuissituatie. Voor inzet van ATOS signaleert de school dat de leerling onder presteert, 
gedragsproblemen heeft, en/of spijbelt. De problemen dreigen een succesvolle schoolgang te 
belemmeren. De problemen zijn vaak van dusdanige aard dat op school, thuis en in de directe 
omgeving van de jeugdige (de buurt, het netwerk) ondersteuning vereist is. 

Bij ATOS (Ambulante hulp Thuis en Op School) is er doorgaans sprake van gedrags- en/of 
gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, waardoor het functioneren op school, thuis 
en in de eigen omgeving wordt bedreigd. Het ATOS-traject beslaat 10 maanden. 

De Opvoedpoli 

Vanaf dit nieuwe schooljaar is de behandelaar van De Opvoedpoli mw. F. Kipp. Zij werkt twee 
dagen per week op De Apollo. De Opvoedpoli biedt specialistische jeugdhulpverlening en 
cognitieve gedragstherapie. Ook bieden zij de mogelijkheid om persoonlijkheidsonderzoek te 
doen bij een leerling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  
 

Plattegrond en Lokalenindeling   
 

Verdeling van taken en mentorverdeling 
 
Pedagogische Aanpak De Apollo (PAD) 
 

 

Documenten coaching   
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sterkte-zwakte analyse   
 

Datum: 

Naam: 

Begeleider: 

 

Goed ontwikkeld Nog aan te werken 

 

 

 

 

 

 

 

Leerpunten: 

1. 

2. 

3. 

 

Ondersteuning: 

1. 

2. 

3. 

 



Afspraken: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Startgesprek begeleidingstraject 
 

Naam:   

Vak:   

Team:   

Situatie:   

Begeleider(s):  

Eerste ervaringen: 
 
 

 

Persoonlijke doelen / leervragen: 
 
 
 

 

Pedagogisch 
 
 
 

 

Didactisch 
 
 
 

 

Interpersoonlijk 
 
 
 

 

Wat heb je nodig: 
 
 
 

 

Afspraken: 
 

 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Van begeleiding naar beoordeling 
 

 

Van begeleiding naar beoordeling  
  
In dit document laat je zien wat in de afgelopen periode jouw ontwikkelpunten zijn geweest. Ook kijk 
je vooruit naar de komende periode. Waar wil je nog aan werken? Op welke punten wil je je nog verder 
ontwikkelen? Dit document vormt het uitgangspunt van het beoordelingstraject. Het startgesprek is in 
de laatste week van januari of in de eerste week van februari en voer je met Arne of Koen. Als je wilt 
kun je ook je werkplekbegeleider vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.   
 
  
Trots  
Waar ben je trots op? Geef een voorbeeld van zo een situatie. Dit kan een mooie les zijn, een gesprek 
met een leerling, een rapportgesprek etc.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Leervraag of leervragen in de afgelopen periode  
Omschrijf hier kort wat je leervragen zijn geweest en hoe je ontwikkeling op deze punten. Probeer dit 
te doen aan de hand van één of meerdere praktijkvoorbeelden.  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Overwonnen situatie  
Docentschap is een veelzijdig en ingewikkeld beroep. Iedereen van ons komt voor lastige situaties te 
staan. Het gaat er om hoe we daar mee omgaan. Geef een voorbeeld van zo een situatie in je 
leerproces.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Huidige doelen  
Hier geef je aan wat je ontwikkelpunten zijn voor de komende periode. Op welke punten wil je de 
komende periode nog groei laten zien?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 

 

 


