Afkijken mag – moet!

“Scholen weten bijna niet van elkaar welke kennis zij in huis hebben. Heel vaak is een
school ergens druk mee bezig, terwijl ik weet dat ze daarvoor bij een andere school terecht
hadden gekund. En dan denk ik ‘Oh, wat jammer’.” De Laurentius Academie is hier een
antwoord op. Aan Esther Plag de schone taak die in de steigers te zetten.

Je vindt bij deze huisacademie specialisten in gedrag, experts in hoogbegaafdheid,
taalspecialisten en coaches, om maar eens iets te noemen. “Er is zoveel kennis op de
Laurentiusscholen die schreeuwt om bij elkaar gebracht en gedeeld te worden. En ik ken
geen beroepsgroep die zo graag aan verbetering werkt als leerkrachten”, zegt de onlangs
aangestelde coördinator van de Laurentius Academie.
Halen, brengen, delen
Wat moeten we ons bij de academie voorstellen? Esther: “Het is een platform waar je kennis
haalt, brengt en deelt. En laat ik meteen dit zeggen: de Laurentius Academie is er ter
ondersteuning. De uren die je in je normjaartaak voor bijscholing hebt, kunnen hier, ook op
informele wijze, besteed worden. Uit ervaring weet ik hoe die uren lekken naar een
commissie of werkgroep.”
Lees verder…

KIJK!
Inmiddels is Esther bezig met het inventariseren van de scholingsbehoeften. “Op een aantal
scholen is behoefte aan scholing voor KIJK!. Ook hebben meerdere scholen aangegeven zich
te willen oriënteren op IPC, wellicht kan de Laurentius Academie ook hier een rol in spelen.
Er zijn scholen die al bezig zijn met IPC, daar kun je gaan kijken. Kijken is leren.” Voor de
coördinator is leren meer dan alleen maar kennisnemen. Het is altijd ook om je heen kijken
gedurende een cursus of opleiding, soms zie je iets in de ruimte waar je zit wat helemaal
niets met de leerstof heeft te maken en toch neem je dat mee. Ze gelooft dan ook in de
waarde van het informele leren en onderzoekt mogelijkheden dit onder te brengen in het
Lerarenregister
Netwerkbijeenkomsten
Dit schooljaar organiseert Esther twee netwerkbijeenkomsten. “Ik denk aan het
bijeenbrengen van experts op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen of gedrag. Het doel
van deze bijeenkomsten is om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren. Dat is het
mooie van deel uitmaken van de Laurentius Stichting. Op de langere termijn kunnen we
formele scholing voor deze netwerken plannen, of externen inhuren als dat nodig blijkt te
zijn.”
Afrika
Esther Plag heeft niet alleen rond gezworven binnen de Laurentius Stichting: de Oostpoort,
Willibrord, Christoffel en nu drie dagen per week als IB-er werkzaam op de Titus Brandsma.
Zij heeft ook tot twee keer toe een aantal jaren als onderwijsvrouw in Namibië en Zambia
gewerkt. Kruisbestuiving moet deze dame wel in de genen zitten. ‘Kijk je rijk’ is haar motto.
Esther: “Laat zien waar je mee bezig bent. Zeg: ‘Kom bij ons kijken’.”

