
Docenten zijn verantwoordelijk Docenten zijn verantwoordelijk Docenten zijn verantwoordelijk Docenten zijn verantwoordelijk 
voor vakinhoudelijke, voor vakinhoudelijke, voor vakinhoudelijke, voor vakinhoudelijke, 
vakdidactische en vakdidactische en vakdidactische en vakdidactische en 
pedagogische processen in de pedagogische processen in de pedagogische processen in de pedagogische processen in de 
school.school.school.school.....

ONS AMBACHT



De individuele docent is De individuele docent is De individuele docent is De individuele docent is 
eindverantwoordelijk als het eindverantwoordelijk als het eindverantwoordelijk als het eindverantwoordelijk als het 
gaat om het beoordelen van gaat om het beoordelen van gaat om het beoordelen van gaat om het beoordelen van 
onderwijsprestaties van onderwijsprestaties van onderwijsprestaties van onderwijsprestaties van 
leerlingen.leerlingen.leerlingen.leerlingen.

ONS AMBACHT



De leraar is geen De leraar is geen De leraar is geen De leraar is geen 
professional. professional. professional. professional. 

ONS AMBACHT



Docenten zijn leidend Docenten zijn leidend Docenten zijn leidend Docenten zijn leidend 
bij het vaststellen van bij het vaststellen van bij het vaststellen van bij het vaststellen van 
onderwijsdoelen. onderwijsdoelen. onderwijsdoelen. onderwijsdoelen. 

ONS AMBACHT



Een diploma maakt je Een diploma maakt je Een diploma maakt je Een diploma maakt je 
geen goede leraar. geen goede leraar. geen goede leraar. geen goede leraar. 

ONS AMBACHT



De leraar die zijn vak De leraar die zijn vak De leraar die zijn vak De leraar die zijn vak 
niet bijhoudt is geen niet bijhoudt is geen niet bijhoudt is geen niet bijhoudt is geen 
leraar. leraar. leraar. leraar. 

ONS AMBACHT



Een Een Een Een ptaptaptapta////ptoptoptopto----format format format format 
ontwikkelen we per ontwikkelen we per ontwikkelen we per ontwikkelen we per 
leerweg. leerweg. leerweg. leerweg. 

ONS AMBACHT



Een voorstel tot wijziging Een voorstel tot wijziging Een voorstel tot wijziging Een voorstel tot wijziging 
van de lessentabel komt van de lessentabel komt van de lessentabel komt van de lessentabel komt 
van het docententeamvan het docententeamvan het docententeamvan het docententeam. . . . 

ONS AMBACHT



Docenten betrekken bij Docenten betrekken bij Docenten betrekken bij Docenten betrekken bij 
het aanstellen van het aanstellen van het aanstellen van het aanstellen van 
nieuwe vakcollega’s is nieuwe vakcollega’s is nieuwe vakcollega’s is nieuwe vakcollega’s is 
noodzaak.noodzaak.noodzaak.noodzaak.. . . . 

ONS AMBACHT



Docententeams geven Docententeams geven Docententeams geven Docententeams geven 
zelf invulling aan zelf invulling aan zelf invulling aan zelf invulling aan 

studiedagen. studiedagen. studiedagen. studiedagen. 

ONS AMBACHT



Individuele docenten Individuele docenten Individuele docenten Individuele docenten 
stellen de correctienorm stellen de correctienorm stellen de correctienorm stellen de correctienorm 
bij toetsen vastbij toetsen vastbij toetsen vastbij toetsen vast....

ONS AMBACHT



Een professioneel docent Een professioneel docent Een professioneel docent Een professioneel docent 
conformeert zich aan conformeert zich aan conformeert zich aan conformeert zich aan 
teamafspraken.teamafspraken.teamafspraken.teamafspraken.

ONS AMBACHT



Veel leraren zouden Veel leraren zouden Veel leraren zouden Veel leraren zouden 
baat hebben bij een baat hebben bij een baat hebben bij een baat hebben bij een 

gedragscodegedragscodegedragscodegedragscode....

ONS AMBACHT



De leraar is koning in De leraar is koning in De leraar is koning in De leraar is koning in 
zijn klas en dat moet ook zijn klas en dat moet ook zijn klas en dat moet ook zijn klas en dat moet ook 
altijd zo blijven.altijd zo blijven.altijd zo blijven.altijd zo blijven.

ONS AMBACHT



Een goede leraar mag Een goede leraar mag Een goede leraar mag Een goede leraar mag 
fouten maken.fouten maken.fouten maken.fouten maken.

ONS AMBACHT



Als leraar werk je Als leraar werk je Als leraar werk je Als leraar werk je 
nooit alleen.nooit alleen.nooit alleen.nooit alleen.

ONS AMBACHT



Leraren doen Leraren doen Leraren doen Leraren doen 
te weinig aan te weinig aan te weinig aan te weinig aan 

professionalisering.professionalisering.professionalisering.professionalisering.

ONS AMBACHT



Professionaliseren is Professionaliseren is Professionaliseren is Professionaliseren is 
samen leren.samen leren.samen leren.samen leren.

ONS AMBACHT



Zonder professionele Zonder professionele Zonder professionele Zonder professionele 
voorwaarden geen voorwaarden geen voorwaarden geen voorwaarden geen 
professionele leraar.professionele leraar.professionele leraar.professionele leraar.

ONS AMBACHT



Leraren hebben te Leraren hebben te Leraren hebben te Leraren hebben te 
weinig professionele weinig professionele weinig professionele weinig professionele 
ruimte.ruimte.ruimte.ruimte.

ONS AMBACHT



Geef uw reactie op de 
stelling van de week!


