Zie hoe het gras groeit

Wat hebben biologisch onderzoek naar algen en opleiden in de school met elkaar gemeen?
Precies: de wisselwerking tussen organismen en omgeving. Niet verwonderlijk dus dat de
van oorsprong biologisch onderzoek medewerker, thans Oostpoort-leerkracht, Anke
Brouwer is aangesteld om de ecologie van de driehoek Pabo-student, school en Thomas
More Hogeschool te laten bloeien. Anke: “Samen werken we aan een dynamische,
professionele omgeving.”

Lees verder…

“De eerste bijeenkomst met de zeven
schoolopleiders vorige week dinsdag was
echt heel positief. Het was de aftrap naar
een nieuwe vorm van opleiden in de school
(OlidS),” vertelt Anke blij. Naast haar werk
als leerkracht aan de Jenaplanschool De
Oostpoort (Delft), is zij voor één dag per
week op het stafbureau van de Laurentius
Stichting aangesteld als bovenschoolse
schoolopleider: “Het is de bedoeling dat
studenten als potentieel volwaardige
teamleden op onze scholen in het
onderwijsproces worden betrokken.

Wil je meer weten?
Zie hier filmpje aankondiging
startbijeenkomst TMO:
Opleiden in de school van start
Maak verder kennis met ‘opleiden in de
school’:
Doorkijkje succes en kansen voor Samen
Opleiden

Denk bijvoorbeeld aan studiedagen en oudergesprekken. Op die manier wordt de overgang
van student naar startende leerkracht versoepeld.” Dit betekent ook dat basisscholen en de
Pabo (Thomas More Hogeschool) de handen daadwerkelijk ineen slaan.
Klimaat creëren
Wat betekent dit voor de school zelf? Anke eerlijk: “Aanvankelijk kost het tijd en geld. Maar
het is wel het antwoord op het lerarentekort. We hebben en nemen de tijd om dit traject
OlidS samen op te zetten. De schoolopleiders, die zelf leerkrachten zijn, hebben ambulante
tijd nodig. Hoeveel uur, daar moeten we samen met de scholen nog uitkomen. Ik begrijp dat
dit zeker in deze tijd lastig is. De eerste opdracht aan de
schoolopleiders was dan ook: ga het gesprek aan met je
Opleidingsscholen
schooldirecteur.” Wat wordt er van een schoolopleider
Laurentiusstichting:
verwacht? Anke: “De schoolopleider hangt als het ware
boven de school en onderhoudt contacten met de Pabo
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(Thomas More), studenten, mentoren en directie. De
Titus Brandsma
schoolleider creëert hierin een klimaat waarbij talenten
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van studenten kunnen bloeien. In feite moet er een
SBO Laurentiusschool
omgeving ontstaan waarin alle betrokkenen van elkaar
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leren en met elkaar samenwerken.”
Om dit in goede banen te leiden is de hogeschool een
Berkel en Rodenrijs:
convenant aangegaan met diverse schoolbesturen,
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waaronder de Laurentius Stichting. En zo is de Thomas
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More Opleidingsschool ontstaan (TMO). Thomas More
wil samen met de basisscholen leren en werken. En is
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niet te beroerd om het curriculum én rooster van PaboRosaschool
studenten aan te passen om zo aan de behoeften van
scholen en studenten tegemoet te komen.
Lees verder…

Sterk maken
Dat de Thomas More zich zo sterk maakt om de banden met basisscholen te intensiveren,
maakte dat Anke overstag ging en solliciteerde op de bovenschoolse functie schoolopleider:
“Aanvankelijk was ik een beetje sceptisch. We proberen al heel lang handen en voeten aan
‘opleiden in de school’ te geven, maar het kwam niet echt van de grond.” Een van de grote
verschillen tussen het basisonderwijs en haar vroegere werk als biologisch onderzoek
medewerker is dan ook dat je als onderzoeker voortvarend en autonoom aan de slag kunt. In
het basisonderwijs gaat dat wat langzamer. Daar heeft Anke erg aan moeten wennen toen
ze achttien jaar geleden een carrièreswitch maakte en na de Pabo op De Oostpoort
belandde. Van autonome onderzoeker die de trage processen van algen bestudeerde, naar
het draderige web van het basisonderwijs. Anke voelt zich zichtbaar thuis bij het Jenaplan
onderwijs op De Oostpoort: “Dit Jenaplan onderwijs stoelt op de intrinsieke motivatie van de
kinderen en dat vind ik geweldig.” Laat zo ook het opleiden in de school intrinsiek groeien!

