HANDREIKING VOOR BEGELEIDERS VAN STARTERS
Gericht begeleiden in de zone van naaste ontwikkeling op ICALT
Onderwerp:

Gespreksvoering

TOELICHTING
De deelnemers aan de ICALT- trainingen 1 en 2 in 2015-2016 hebben regelmatig aangegeven behoefte te hebben
aan een vervolg. Vanuit Frisse Start hebben we daarom Icalt-3 ontwikkeld; vier trainingen van vier uur waarin het
gesprek centraal staat (van contact naar contract). De vier training richten zich op verschillende onderwerpen. Het
aanbod is: ‘gespreksvoering’, ‘activerende didactiek’, ‘differentiëren’ en ‘leerstrategieën’.
Voor alle onderwerpen hebben we een handreiking ontwikkeld die door de begeleiders gebruikt kan worden bij het
maken van concrete afspraken met de startende leraar. Op welke manier gaat de starter zelf aan de slag met
haar/zijn ontwikkeling op dit thema? De Handreiking geeft suggesties en heeft absoluut niet de intentie volledig te
zijn.

ZELFSTUDIE
Boeken – Generiek
Het geheim van een goed coach De fases in een coachingsgesprek.
Auteur: Martie Slooter - Uitgever/jaar: Edg Thuiswinkel (Uitgeverij) /juli 2010 - ISBN: 9789065086334
Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen.
Auteurs: Brigitte Heldeweg Gert van Grunsven
Uitgever/jaar: Van Duuren Management/ 2010 - ISBN: 9789089650283
Coachende gespreksvoering
Auteur: Wim Donders - Uitgever/jaar: Uitgeverij Boom/ april 2016 - ISBN: 9789089537270
Coachen met een leeg hoofd Helder en deskundig coachen als expert, gids en geweten.
Auteur: Nicolette Kat - Uitgever/jaar: van Duuren Management/ maart 2008 - ISBN: 9789089650023
Oplossingsgericht coachen
Auteurs: Insoo Kim Berg Peter Szabó - Uitgever/jaar: Uitgeverij Thema/ 2013 - ISBN: 9789058718174
Coachen op de vijf rollen van de leraar
Auteur: Martie Slooter - Uitgever/Jaar: CPS/ 2005 - ISBN: 9789065085283
De beroepsbekwame mentor Het ontwikkelen van begeleidingskundige professionaliteit
Hoofdstuk 5 over begeleidingsgesprekken
Auteur: John Tressel - Uitgeven/Jaar: Boom Lemma / 2012 – ISNB: 9789059318298
Vaktijdschriften

Tijdschrift voor coaching (http://www.tvc.nl/)

Websites

http://www.coachingvoordocenten.com/

Filmpjes

•
OEN, OMA, ANNA, Nivea,
https://www.youtube.com/watch?v=xhxuxYZKhqA
LSD (niet perse een good practice…….vorm je mening)
https://www.youtube.com/watch?v=-tEARE1lIzw
•
Doorvragen en concreet maken
https://www.youtube.com/watch?v=T3bSKGZZCQ0
•
Pedagogische leerbehoefte formuleren (Startende leraren - pedagogiek - coach - po
https://www.youtube.com/watch?v=cIMtwrjb-4c
•
Interpretatie van gedrag (Startende leraren - pedagogiek - gids - po)
https://www.youtube.com/watch?v=9Z0HGyL6mUo
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LEREN VAN GERICHT OEFENEN
Gerichte oefeningen als:

Reflectievragen als:

BRONNEN BINNEN DE SCHOOL
Kijken bij en praten met een
coach. Denk aan:
Collegiale consultatie met …
Samen een gesprek voorbereiden
met …
Werken met een buddy
Intervisie met …
Samenwerken in een team:
Professionele Leergemeenschap
Ontwikkelteam
Lesson-study

BRONNEN BUITEN DE SCHOOL
Congres
Workshops
Masterclasses
Opleiding tot

Mentor en/of coach.
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