Continu verbeteren in het basisonderwijs
Masterclass voor management- en teamleden in het basisonderwijs
door Dr. Jay Marino (superintendent Peoria, Illinois, USA)
de grondlegger van continuous improvement (continu verbeteren)
in het basisonderwijs.
Eigenaarschap is het sleutelwoord van continu verbeteren
Continu verbeteren (CV) is ontworpen om te werken aan een
positief en samenwerkend schoolklimaat. Het doel van CV is dat
leerlingen zich door middel van eigenaarschap, verantwoordelijk
voelen voor hun eigen leerproces. Om dit voor elkaar te krijgen
worden er 8 bouwstenen gebruikt (zie kader)die gebaseerd zijn
op het gebruik van 21ste eeuw vaardigheden. Dit proces van
afspraken, missie en doelen geldt ook voor het team, dus er is
sprake van eigenaarschap op zowel kind- als leerkrachtniveau.

1 .Groepsafspraken opgesteld met de
leerlingen
2. MIssie van de groep
3. Doelen voor groep en leerling
4. Werken met een databord
5. Leerlingportfolio
6. Door leerling geleid oudergesprek
7. Door leerling geleide groepsvergadering
8. PDSA en kwaliteitsinstrumenten

“Goed leiderschap vraagt dat je je team stap voor stap meeneemt in het hele proces van
verandering”
Continu verbeteren vraagt volgens Marino allereerst om een cultuuromslag. “Je moet als schoolleider een
cultuur kweken waarin diversiteit en verandering wordt omarmd. De overtuiging dat je met z’n allen
verantwoordelijk bent voor het onderwijs aan alle kinderen.” Dat begint met een visie die door iedereen wordt
gedragen en ook uitgedragen. Hoe je een team kunt meenemen in dit proces en wat dat vraagt van goed
leiderschap laat Jay Marino zien aan de hand van acht concrete stappen, ondersteund met veel beeldmateriaal.
visie

Deze en nog vele andere onderwerpen over het werken aan een
schoolomgeving in de 21ste eeuw komen aan bod tijdens de
masterclass. Wilt u meer info dan kunt u terecht op:
www.jaymarino.me
www.klasse.pro

https://www.youtube.com/watch?v=YPy2LGOI6rw&feature=

Datum:
youtu.be
Tijd:
Adres:

woensdag 26 september 2018
14.30 uur tot 19.30 uur incl. maaltijd
Congrescentrum de Schakel in Nijkerk
http://www.deschakelnijkerk.nl/
parkeergarage op 100 meter en NS op 200 meter
Kosten:
€ 195,-Aanmelding: stuur een mailtje naar marijke@klasse.pro
Voor informatie over 26 september:
Marijke Broer
06 22 51 01 41
marijke@klasse.pro

“Iedereen weet waar we heengaan
en waarom”

Het Engels dat Jay
hanteert is goed te
volgen; vragen en
antwoorden mogen
gewoon in het
Nederlands!

