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| Professioneel en lerend

Professioneel
en lerend
Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren,
ondersteunend personeel, stafmedewerkers: wij zijn professionals die
zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen wij
meerwaarde uit centrale én lokale ondersteuning. Wij werken samen,
waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol vertrouwen kunnen staan voor
ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief.
Verantwoorden doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit maakt
onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en
professionaliteit met elkaar in balans.
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Je merkt dat
we steeds beter
worden!
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Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag

‘Goed onderwijs bestaat niet,
goede docenten wel.’

‘Personeel met een
beperking op
iedere vestiging.’

Gezamenlijke
ideeën

Hans Sumaiku
Accent Centrum

Individuele
ideeën

‘Investeer in een professioneel
en uitdagend HR-beleid.’

‘Collegiale consultatie!
Wees kritisch op elkaar en
durf daarbij georganiseerde
feedback te geven.’
Cees Kom
Marnix Gymnasium

‘Investeer in CVO-brede
vakoverleggen.’
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‘Geef de docent autonomie,
vrijheid en verantwoordelijkheid,
met ruimte voor collegiale
consultatie.’

‘Toetsen niet meer zo centraal
zetten, maar focussen op
leren. Formatieve evaluatie een
grotere rol geven.’
Arjan Moree
Penta College
CSG Scala Rietvelden
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Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

Waaruit blijkt dat je een lerende organisatie bent?
Wat versta je onder een lerende organisatie? Welke verbeteringen
ben je voornemens of heb je gerealiseerd? Welke uitdagingen en
knelpunten voorzie je?

Welke (slimme) oplossingen heb je samen met anderen
gerealiseerd en hoe?
Waar is het niét gelukt? En waarom niet?

Welk type leiderschap past het best bij je school / organisatie?
Hoe zie je dat terug? Waarom past dat type leiderschap het beste
bij je school?

 at betekent het dat we verschillen waarderen’?
W
Hoe uit zich dat bij jullie: welke verschillen zijn er en wat doe je met
die verschillen? Waar mag verschil zijn en waar absoluut niet?

Hoe voer je de dialoog over je resultaten?
Op welke wijze worden resultaten gedeeld? Hoe krijg je de hulpvraag
boven water? En hoe wordt daar vervolgens mee omgegaan?

‘We kunnen nóg meer de verbinding
aangaan, samenwerken en sparren
met andere CVO-scholen.’
- Dorothy Zechiël
mentor 2e klas Accent
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