Speel met je ruimte,
vergroot je impact!
Inspiratie en agenda jubileumjaar

45 jaar virtuoos in onderwijs
Op 21 juni 2017 bestaat Het ABC 45 jaar. Dat gaan we het hele jaar vieren, en
we hopen dat jij het met ons meeviert. In dit boekje vind je de data van enkele
bijeenkomsten waar we je van harte voor uitnodigen. Natuurlijk staat bij deze
bijeenkomsten de inhoud centraal, zoals dat altijd bij Het ABC het geval is.
Maar lef & lol horen inmiddels ook bij onze kernwaarden, dus ook die krijgen
hun plek komend jaar.
We trappen het jaar goed af met een cadeau: twee mokken en cacao van
Droste*, om lekker van te genieten tijdens het voeren van een goed,
professioneel gesprek. Tips daarvoor vind je op de poster. Daarmee kan je onze
visie op virtuoos onderwijs in de praktijk brengen. Op de volgende pagina's lees
je hoe je met virtuoos onderwijs kunt spelen met je ruimte en tegelijkertijd je
impact kan vergroten. *) Het Droste effect staat centraal in één van onze 8 krachten; goed onderwijs door alle lagen.
Namens alle medewerkers van Het ABC
wens ik je een geweldig schooljaar, mét Het ABC,
Hartelijke groet,
Irene Schimmel-Verschuur
Directeur Bestuurder Het ABC
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Zet deze data in je agenda!
Dit jaar organiseren we, samen met experts, ervaringsdeskundigen, (oud)collega’s
en partners, een aantal inspiratiebijeenkomsten waarin we terugblikken op grote
maatschappelijke onderwijsthema’s en met elkaar inhoudelijk én praktisch gaan
verdiepen.

➢ Maandag 9 oktober : Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs
➢ Donderdag 25 januari : Taalonderwijs, toen en nu
➢ Dinsdag 10 april : Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien
Tijd: 16:30 – 19:00 uur
Locatie: Het ABC, Baarsjesweg 224 Amsterdam
Deelname is kosteloos en zie verderop in dit boekje meer over de inhoud van deze
inspiratieavonden.

➢ Donderdag 21 juni : Symposium “Ethiek en de leerkracht” in De Rode Hoed
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Virtuoos onderwijs en het belang van
reflecteren
Virtuoos onderwijs gaat uit van ieders eigen waarden over goed onderwijs.
Waarden die je zelf mee neemt, zodat je met vitaliteit, bevlogenheid, plezier en
motivatie leerlingen begeleidt in het opgroeien tot verantwoordelijke burgers,
die volwassen in de wereld staan. Leerkrachten nemen dagelijks talloze
beslissingen om hierin, vanuit pedagogisch perspectief, het goede te doen.

Onderwijzen is (dus) een kunst, die je
ontwikkelt door ervaring op te doen. Dat
proces kan je versnellen door regelmatig te
reflecteren op je handelen.
Zelf, maar liefst met collega’s. Dan word je
je bewust van de dingen die je goed doet,
en kan je je daarin oefenen. Het
professioneel kompas, dat staat afgebeeld
op de poster, helpt je daar bij.
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Het professioneel kompas
Het professioneel kompas helpt je om te reflecteren op je handelen en je
ruimte en impact te vergroten. Hoe werkt het?
Er zijn vier stappen: waarnemen, denken en oordelen, spreken en handelen.
Eigenlijk gebeurt er elke dag wel iets moois in de interactie tussen jou en een
leerling. Iets waarbij je denkt: wow, dat was mooi! Dat zou ik wel vaker willen
laten gebeuren. Je neemt het actief waar. Dan ga je nadenken: wat maakte dit
nou zo mooi? Waarom is dit ‘het juiste’?
Vervolgens spreek je er over met je collega(‘s). Je deelt je waarneming en
bespreekt met elkaar wat er zo goed aan was en waarom het ‘het juiste’ is.
Vaak leidt dat tot nieuwe inzichten over wat er allemaal mooi en juist aan is.
Dat stimuleert weer tot een nieuw idee: hé, laat ik de volgende keer eens dát
proberen.
En zo kan je steeds weer door met de ontwikkeling van je virtuositeit.
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Andere manieren van reflecteren
Het ABC heeft 8 krachten onderkend voor goed onderwijs als lijnen waarlangs
leraren, schoolleiders en bestuur kunnen bouwen aan goed onderwijs en een
sterke schoolorganisatie. Deze krachten worden verder toegelicht op de
website www.hetabc.nl/virtuozeschool. Daar vind je ook persoonlijke
verhalen van leerkrachten die deze krachten illustreren aan de hand van hun
onderwijspraktijk. Om te laten zien waar zij het voor doen!
Wij begeleiden scholen in Virtuoze School trajecten. Daarbij gebruiken we
verschillende oefeningen en instrumenten. In dit boekje hebben we een
aantal reflectievragen opgenomen die je kunnen helpen jouw beeld van
virtuositeit en jouw handelen daarin scherper te stellen.

5

De 8 krachten
onze visie op goed onderwijs voor alle leerlingen
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Dit zijn MIJN belangrijkste waarden:






Hoe zie ik dat in mijn werk terug?

▪ Door welke waarden laat ik
mij leiden?

▪ Hoe zet ik ze in?

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Heb ik hier voldoende ruimte voor?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Dit is virtuositeit
voor mij….

✓
✓
✓
✓
✓

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________

➢
➢

Van dromen
naar
werkelijkheid
Met hoofd,
hart en
handen

Zodat……………………
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Ik weet niet of ik het kan en daarom
ga ik het nu doen:
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Drie doeldomeinen
Nadenken over & invulling geven aan brede vorming in onderwijs
Wat leer ik en
welke kennis &
vaardigheden
doe ik op?

Welke culturele
aspecten,
afspraken en
tradities spelen
een rol en hoe ga
ik daarmee om?

Hoe wil ik zijn
als persoon?
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‘‘Ik vind het heel leuk,

dus dan moet ik het ook doen.’’
Minke Fuijkschot

Korte beschrijvingen van de
inspiratieavonden
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Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs
Inspiratiebijeenkomst 9 okt. (16:30-19:00 uur)
Gelijke kansen voor alle kinderen, daar staan we voor, al bijna 45 jaar. Door
goed onderwijs te bieden, bevorder je de mogelijkheden tot gelijke kansen
om te kunnen participeren als goed burger. Het onderwijs is vanaf de jaren ‘70
van emancipatiemachine, naar multicultureel en inmiddels naar superdivers
gegaan. We helpen scholen en hun leerlingen volwassen in onze democratie
samen te leren leven. En het verlangen aan te boren om te verbinden met de
klas, school en samenleving. Zodat er bereidheid ontstaat om verschillen
tussen mensen te overbruggen en benutten.
Hoe voer je het gesprek in de klas over botsende waarden, zodat het een
waardevol leermoment is? Hoe zorg je dat je zelf in je kracht, voor de klas in
de school staat? Wat jij nodig of wat wil je nog doen?
Daarover gaan we in gesprek.
Meer info & aanmelden via: www.hetabc.nl/45jaar
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Taalonderwijs, toen en nu
Inspiratiebijeenkomst 25 jan. (16:30-19:00 uur)
In de afgelopen 45 jaar heeft het Taalonderwijs niet stil gestaan:
• Van het eerste ABC-leesplankje, naar Zó leren lezen, de katholieke
voorloper van de nog steeds veelgebruikte methode Veilig leren lezen
• Van ‘losse NT2-methodes zoals Laat wat van je horen en Knoop het in je
oren naar geïntegreerd NT1-NT2-onderwijs
• Van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en Onderwijs in Allochtone
Levende Talen (OALT) naar functioneel veeltalig leren
• Van opbrengstgericht werken vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs
Amsterdam naar taal als middel voor persoonsvorming en socialisatie,
taalonderwijs in betekenisvolle contexten.
In deze bijeenkomst gaan we dieper in op
de nieuwe ontwikkelingen en hoe jij dat kan
toepassen in je onderwijs.
Meer info & aanmelden via: www.hetabc.nl/45jaar
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Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien
Inspiratiebijeenkomst 10 april (16:30-19:00 uur)
Vanaf begin jaren zeventig is een toenemende
aandacht voor de grote aantallen leerlingen die
vastliepen in het onderwijs. Niet voor niets richt Het
ABC zich al vanaf haar start op leerlingbegeleiding,
met de overtuiging dat alle kinderen gelijke kansen
verdienen. In de loop der tijd verschoof de aandacht
naar de driehoek leerkracht-kind-ouders, de manier
van lesgeven, de omgang met de kinderen en vooral
de planmatigheid van het pedagogisch en didactisch
handelen. Inmiddels is er passend onderwijs.
We blikken terug op 45 jaar leerlingbegeleiding in
Amsterdam en je kunt je laten inspireren in
verschillende workshops die ingaan op de laatste
stand van zaken.

Wat heeft deze leerling
in deze klas met deze leerkracht
nodig voor een plezierige
schooltijd met een optimale
leerontwikkeling?

Meer info & aanmelden via: www.hetabc.nl/45jaar
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Verder dit schooljaar ook:
Wat is er voor scholen, onderwijsprofessionals én leerlingen nodig om in de
klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan en zo de
impact van burgerschapsonderwijs op school te vergroten? In een viertal
themabijeenkomsten, die eveneens kosteloos zijn, gaan we daar op in.

➢ Donderdag 14 september 2017 – In je kracht voor de klas
Thema: Groepsvorming

➢ Dinsdag 7 november 2017 – “Een beetje Respect graag…”
Thema: Tradities

➢ Donderdag 18 januari 2018 –“De vraag is niet óf, maar wanneer”
Thema: Angst en terreur

➢ Dinsdag 22 februari 2018 – Jouw stem doet er toe
Thema: Verkiezingen

“School is een oefenplaats voor samenleven. Ik vind het
belangrijk om als team in een lerende organisatie met
Burgerschap aan de slag te gaan op school en met elkaar
te bespreken wat er nodig is om een stap verder te komen.”
Madeleen Ritsema – Directeur IJpleinschool

Notities

Wil je meer weten of heb je (nieuwe) vragen?

✓ Kijk op: www.hetabc.nl
✓ Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief

✓ Volg ons op

en deel je ervaringen via #ABCvirtuoos

