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2017-2018
Terugblik Congres
Startende leerkracht
We kunnen terugkijken op een geslaagd congres qua
organisatie, sfeer, inhoud, uitwisseling, de spreker en
het dagvoorzitterschap.
Het lijkt er op dat scholen/besturen de begeleiding van
starters op eigen wijze invullen. Het zou mooi zijn als er
structuur binnen de Stedendriehoek uitgewerkt wordt
die voor iedere starter geldt. Te denken valt aan de
opbouw zoals Marco Snoek schetst en waarbij met
name de inhoudelijke kennis en coach op afstand
binnen de Stedendriehoek georganiseerd en
gefaciliteerd kunnen worden. De begeleiding op de
werkvloer ligt meer binnen de eigen school.

Stuurgroep en werkgroep
oids
Opleidingsschool de Stedendriehoek kent een
werkgroep OIDS en een stuurgroep. In de werkgroep
heeft een aantal docenten zitting vanuit de opleiding
(Marloes Nieuwenshuis, Thecla van Leusden, Irma
Fuchs, Hans Wolthuis, Wim Vermeulen, Sam Moeke en
Erwin van Harmelen) en twee werkveldleden; Anke
Hassink en Helene ten Broeke. De werkgroep komt één
maal in de drie weken bijeen en bespreekt de volgende
onderwerpen; het programma van de
opleidersmiddagen, de toekenning van de
gevelbordjes, de plaatsing van de studenten op de
opleidingsscholen, de organisatie van de digitale
stagemarkt, het functioneren van de leerteams, het
gebruik van het zelfevaluatiekader en nog veel meer.

De werkgroep OIDS heeft n.a.v. de uitkomsten van de
ronde-tafel-gesprekken en de input van Marco Snoek
verder verkend op welke wijze we de begeleiding van
starters binnen opleidingsschool De Stedendriehoek
kunnen verbeteren cq. kunnen inbedden in de
begeleidingsstructuur van onze opleidingsschool.
De stuurgroep van De Stedendriehoek heeft het thema
‘begeleiding van startende leraren’ ook geagendeerd.
Zodra deze besprekingen leiden tot meer concrete
voorstellen, wordt een ieder verder geïnformeerd.
Wordt vervolgd!
Meer lezen over dit thema? Marco Snoek heeft
hierover een goed boek geschreven.
Snoek (2018), Startende leraren in het PO en VO.
Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan.

Naast de werkgroep functioneert er ook een
stuurgroep OIDS. In de stuurgroep hebben
afgevaardigden zitting van de besturen die met een
aantal (of alle) scholen in Opleidingsschool De
Stedendriehoek zitten. Niet alle besturen zijn
vertegenwoordigd, anders zou de groep te groot
worden. Op het moment hebben de volgende
personen zitting in de stuurgroep;

1

Maud Berendsen van SKBG, Feio Wanschers van OPOD,
Jantien Hartkamp van de Mare, Gert Visser van de
Veluwse Onderwijsgroep en Elbert de Beus van
Leerplein055. Komend jaar zal Johan Müller van de
Deventer Leerschool de stuurgroep verlaten vanwege
een andere baan. Het voornemen is de nieuwe
directeur van de DLS te vragen de stuurgroep te
versterken. De opleiding wordt vertegenwoordigd door
Hans Wolthuis en Irma Fuchs. In dit overleg staan
strategische thema’s centraal; wat is onze visie achter
het oids-concept, wat is het beleid dat we voorstaan,
waarin kan het partnerschap z’n meerwaarde tonen,
hoe zetten we de financiën in, welk speerpunt stellen
we dit jaar centraal, enz.

Agenda 2018-2019
Cursussen | opleidersmiddagen | bijeenkomsten
Congres
Wie: Opleiders EN leidinggevenden
Datum: maandag 08-april
Tijd: 10.00-17.00 uur

Opleidersmiddag 4 juni

Opleidersmiddagen
Wie: Opleiders
Data: maandag 01-okt, 21-jan, 03-jun
Tijd: 13.00-16.00 uur

De notulen van de opleidersmiddag zijn in een
aparte mail verspreid op 9 juli j.l.

Dankwoord en
vakantiegroet

Werkgroep OIDS
Data: maandag 10-sept, 8-okt, 5-nov, 26-nov, 17-dec,
28-jan, 4-mrt, 25-mrt, 15-apr, 13-mei, 17-jun, 1-juli
Tijd: 09.00-11.00 uur

Namens alle medewerkers van de APO danken wij
iedereen voor hun inzet en betrokkenheid het
afgelopen jaar.
Een hele fijne vakantie gewenst!

Stuurgroep Stedendriehoek
Data: woensdag 19-sept, 28-nov, 27-mrt, 26-jun
Tijd:0 9.15-11.00 uur

Grote Kenniskring
Data: maandag 5-nov, 4-mrt
Tijd: 13.00-15.00 uur

Overleg satellietscholen
Data: donderdag 8-nov, maandag 25-mrt
Tijd: 15.00-17.00 uur
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