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Coaching in de school



Het MC vormt een werkplaats voor een krachtige, persoonlijke 
ontwikkeling en een plezierige leer- en leefgemeenschap met aandacht 
en ruimte voor elkaar. 

De leidende principes waarbinnen wij werken, zijn:

• Leren het zelf te doen
• Ruimte geven voor eigen ontwikkelkracht
• Leren van wat we doen
• Handelen op basis van partnerschap tussen school, ouders en 

leerling

De bedoeling MC Nijmegen en Groesbeek 



Centrale uitgangspunten voor het personeels- en organisatiebeleid 
op het Montessori College zijn:

• Autonomie
• Verantwoordelijkheid 
• Vertrouwen

Deze begrippen dienen als basis voor medewerkers om zich 
professioneel in te zetten, zich professioneel verder te ontwikkelen en 
gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de school. 

Dit sluit aan bij de bedoeling van het Montessori College

De bedoeling van het P&O beleid





De bedoeling van de……

- Coaching

- Opleiden

- Stages

- Netwerk

Etc. etc. 



Doel
Elke medewerker van het Montessori College is regisseur van zijn 
eigen ontwikkeling! 

• Ondersteund door data
• Snel en gemakkelijk
• Bewustwording

Wie?
• Het onderwijs personeel
• Het onderwijsondersteunend personeel
• Schoolleiding

Professionalisering met TRIPS



Tool voor de (ontwikkel)gesprekken

• Instrument voor het plannen van gesprekken zowel door 
werknemer als leidinggevende

• Registratie gesprekken; persoonlijke communicatie met teams en 
werknemers

• Werknemers en leidinggevenden werken aan concrete 
ontwikkeladviezen

• Gekoppeld aan bestaande en verzamelde data
– Somtoday (roosterinfo, absenties, cijfers)
– Raet (personeel)
– Kwaliteitsscholen
– Enquetes
– CPS Lesobservaties

• Uitzetten van vragenlijsten

TRIPS (www.trips-edu.nl)

http://www.trips-edu.nl/


Gesprekken in Guide
v Ontwikkelgesprekken
v Functioneringsgesprekken
v Beoordelingsgesprekken

Enquêtes uitzetten in Quest

v Leerling enquêtes
v Lesobservatie
v Zelfreflectie
v Feedback
v Algemeen

Wat kun je zoal met TRIPS?

Ondersteuning in Knowledge
v Instructievideo’s
v Support
v Updates

Analyseren in Explore

v Ontwikkelingsanalyse
v Specifieke analyse
v Correlatie analyse
v Tekstanalyse



DEMO







Vragen / opmerkingen / feedback


