
 
  

Maandagavond 20 februari was ik (Fred Berends, voorzitter van College van Bestuur) bij het 

team van obs Beekbergen te gast. Obs Beekbergen heeft gekozen voor het concept 'The 

leader in me', gebaseerd op het concept van Steven Covey. Het team van Beekbergen had de 

keuze gemaakt mij de avondvergadering te laten bijwonen. Tijdens de vergadering werden 

de onderwerpen behandeld op een manier die ze ook zouden doen zonder gast. Dat gaf mij 

weer de gelegenheid te observeren hoe er vergaderd werd waarbij vooral de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de agenda-onderwerpen opvallend was. 

Voor deze vergadering was de ontwikkelagenda van de school leidend en dat gaf een mooie 

inkijk in de betrokkenheid en verantwoordelijkheid hierin van de teamleden. Het 

belangrijkste ontwikkelpunt is uiteraard de transformatie naar 'The Leader in me'-school en 

ik meende daardoor ook veranderingen te bespeuren in de wijze waarop het team zelf de 

schoolontwikkeling ter hand neemt. Bij ieder onderwerp werd actief geluisterd, er werden 

open verhelderingsvragen gesteld. De onderwerpen die besproken werden waren steeds een 

verkenning van de mogelijkheden gericht op het samen beter worden in je vak (Als je …, heb 

je .., kunnen we…). 

 

Andere zaken die werden besproken waren de verkenning van het continurooster, 

beoordelingsgesprekken, kleine cyclus en klassenbezoeken, formatie, muziekonderwijs, 

leesonderwijs, opleiden in de school en de analyse van de toetsgegevens. 

De analyse van de opbrengsten werd uitgelegd aan de hand van het bovenschools 

stappenplan met een voorbeeld van de intern begeleider van haar eigen groep, concreter 

kun je het niet maken. Ook de vertaling naar leerlingniveau door specifiek vaardigheidsgroei 

onder de loep te nemen was een goede toevoeging die maakt dat je verschillen tussen 

leerlingen signaleert en kunt omzetten in acties. 

 

Een slimme werkwijze was de 'tijdbewaker'. Per agendapunt was tijd gereserveerd waardoor een van 

de teamleden de tijd kon 'bewaken'. In de praktijk zorgde dit ervoor dat alle geagendeerde 

onderwerpen evenwichtig aan bod kwamen en de vergadering op de geplande eindtijd afgerond was. 

Geweldig, een aanrader! 


