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Startgesprekken 12 t/m 19 september 

Kamp groepen 5  17 t/m 18 september 

Kamp groepen 6 en 7 18 t/m 19 september 

Schoolreis groepen 3 en 

4 

20 september 

Start Kinderpostzegels 26 september 

Kinderboekenweek 3 oktober 

Dierendag 4 oktober 

Dag van de leraar 5 oktober 

Koffieochtend 

bovenbouw 

9 oktober 

Ouderpanel 16 oktober 

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 

Informatieavond VO 30 oktober 

Studiedagen 22 februari 

7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

MAANDAG =  
WATERDAG 

Vorig jaar zijn we gestart met het gebruik van Parro en hebben we ervaren hoe prettig Parro in het 
gebruik is. Vanaf dit schooljaar zijn de functies uitgebreid met o.a. de gespreksplanner en de agenda. 
Op dit moment wordt de agenda nog niet zo intensief gebruikt, maar binnenkort zullen alle activi-
teiten, vakanties en vrije dagen die op de website staan vermeld ook in de agenda van Parro wor-
den opgenomen. Leerkrachten zullen groepsgebonden activiteiten toevoegen aan de agenda van 
Parro.  
U kunt via Parro ook een gesprek starten met de leerkrachten.  Wilt u er wel rekening mee hou-
den dat niet alle leerkrachten alle dagen werken? Als u bijvoorbeeld een afspraak met orthodontist, 
tandarts of huisarts wilt doorgeven, dan bij voorkeur aan de 
leerkracht die de betreffende dag werkt. 
Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch, maar mocht 
school ‘s ochtends moeilijk bereikbaar zijn, dan kunt u een 
bericht via Parro aan de betreffende leerkracht versturen.  
Alvast bedankt! 

Vorig schooljaar heb ik via de weekinfo met u gedeeld dat ik de opleiding Beeldcoaching /  
Didactisch Coachen volgde. Inmiddels heb ik deze opleiding met goed gevolg afgerond. 
Deze opleiding heb ik alleen maar af kunnen ronden dankzij de medewerking van collega’s: collega’s 
hebben zich bereid verklaard, deel te willen nemen aan kortdurende coachtrajecten. Onderdeel van 
deze trajecten waren beeldopnames maken in de klas en het voeren van begeleidingsgesprekken 
waarbij de gemaakte opnames het vertrekpunt waren. De gemaakte beeldopnames blijken – mits 
goed gebruikt- een zeer krachtig middel om te leren. 
Diverse collega’s hebben deze korte begeleiding als zeer waardevol ervaren. Dit maakt dat we als 
team gekozen hebben voor een teambreed scholingstraject Didactisch Coachen. Afgelopen maan-
dag is de introductiebijeenkomst van dit scholingstraject geweest, o.l.v. Jan Vermeij (V&F Consult). 
 
In de brochure van V&F Consult staat het volgende over Didactisch Coachen te lezen: 
Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kun-
nen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de docenten. Zij zullen naast de traditionele bekwaamheden, 
andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de 
meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belang-
rijkste pijlers bij leren en motivatie. 
Het is echter niet eenvoudig om leerlingen te coachen en feedback te geven op systematische en procesge-
richte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatiebevorderend en leerbevorderend werkt. 
Er is momenteel nogal wat discussie over de kenniskant van de docent in relatie tot zijn/haar coachende rol. 
Er lijkt en tegenstelling te bestaan tussen de rol van de docent als inhoudelijk deskundige en de rol als 
coach. 
Didactisch coachen biedt een instrument om met dit spanningsveld om te gaan. Bij didactisch coachen 
wordt er vanuit gegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kan helpen die 
kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer 
uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor leraren en voor leerlingen. 
De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback 
geven en is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. De ervaring is dat het docenten een instrument in 
handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven. En daarbij zowel op proces als 
op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. 
Niet zweverig, maar met gevoel voor realiteit en niet alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de 
voorwaarden daarvoor. 
 
De studiedag van afgelopen maandag heeft iedereen als zinvol en inspirerend ervaren. 
Concreet betekent dit scholingstraject dat dit schooljaar tien collega’s zijn ondergebracht in twee 
leerteams. Volgend schooljaar zullen dit tien andere collega’s zijn (en worden de huidig opgeleide 
collega’s een maatje van een deelnemer van volgend schooljaar) en in het derde scholingsjaar de 
resterende groep. Het didactisch coachen vindt plaats op basis van beeldmateriaal. Aan mij de eer 
om de verschillende beeldopnames te maken. 
Mocht bovenstaande informatie over Didactisch Coachen uw nieuwsgierigheid geprikkeld hebben 
dan zijn onderstaande linkjes de moeite van het kijken waard. 
https://www.youtube.com/watch?v=Iljg3BYh5lI  
https://www.youtube.com/watch?v=w1DFrwcmX9s 
 
Hartelijke groet, 
Lotte – intern begeleider / Beeldcoach- Didactisch coach 

TEAMBREED  SCHOLINGSTRAJECT  
D IDACTISCH  COACHEN  

PARRO  

https://www.youtube.com/watch?v=Iljg3BYh5lI
https://www.youtube.com/watch?v=w1DFrwcmX9s


 

 

PROGRAMMA 

Inloop vanaf 19.15 
Start: 19.30 
Einde: 21.15 
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DOOR 

Theatergroep Kwartet & 
opvoeddeskundige 

  
 
 

——— 

 

 

Voor 
Alle ouders, verzorgers 

met kinderen t/m 12 jaar 
  

 

——— 

 

 

INCLUSIEF 
Opvoedweekgeschenk: 

Themaboekje met tips van 
en voor ouders! 

 
 

———- 
 
  

LOCATIE 

De Kiekmure 
Tesselschadelaan 1, Har-

derwijk 

 

  

  
DEELNAME 

Is gratis! 
Aanmelden is niet nodig. 

 
Meer info?  

Stel je vraag aan de medewer-
kers van het CJG via 0341-

799904 of in-
fo@cjgharderwijk.nl 

  

 

  

  

In de Opvoedweek heten we alle opvoeders van harte welkom op 
een interactieve avond met opvoedtheater. 
Onder leiding van een opvoeddeskundige gaan we met elkaar in ge-
sprek over herkenbare opvoedthema’s en is er ruimte voor uitwisse-
ling van tips en vragen. 
  

Dit alles rondom het thema van de opvoedweek 2018: 
  

Opvoeden is samenspel! 
  

Je kind opvoeden en gezond laten opgroeien is een mooie, maar 
soms ook spannende ontdekkingstocht. Gelukkig hoeven we dit niet 
alleen te doen. Durf daarom te delen en durf te vragen, want: Sa-
menspel maakt opvoeden en opgroeien mooier! 
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