
            AMOS onderwijs voor iedere leerling,  
                            dus ook voor jou! 
                         Een goede start als leerkracht bij AMOS 
 
 
 

Doelgroep: startende leerkrachten en zij – instromers (max 3 jaar ervaring) 
Uitvoering: Lisa Maas 
Locatie van de bijeenkomsten: Op locatie / nader overeen te komen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd staat voorop. Deze 
ontwikkeling is natuurlijk alleen mogelijk als we ook goed voor onze leerkrachten zorgen en aan hun 
professionalisering werken. Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede 
start maar jou als startende leerkracht ook helpen een sterk zelfbeeld te ontwikkelen en zelfvertrouwen 
geven, helpen consistent te worden in het beleid en de procedures en helpen doelen te stellen die je in 
en met de klas wil bereiken.  
Vanuit de gedachte dat de inductiefase voor een startende leerkracht in feite twee jaar duurt is de 
doelgroep van deze bijeenkomsten starters met 1 tot 3 jaar onderwijservaring. Kom je uit een ander deel 
van Nederland en heb je weinig tot geen ervaring met de grootstedelijke problematiek, dan kun je ook 
aanschuiven. 
 

Programma 
Bij de bijeenkomsten voor starters wordt iedereen met 0- 1 jaar ervaring verwacht.  
De bijeenkomsten voor leerkrachten met 2 – 3 jaar ervaring zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. De 
bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend.  
 

0 – 1 jaar ervaring  2 – 3 jaar ervaring Zij - instromers 
- Startbijeenkomst >  

dd. Dinsdag 28 augustus  
> 10.00 tot 15.00 uur 
 

De startbijeenkomst is niet verplicht, 
maar het is wel mogelijk hieraan deel 
te nemen.  
Ik hoor het graag als je aanschuift! 

- Startbijeenkomst >  
dd. Dinsdag 28 augustus  
> 10.00 tot 15.00 uur 

 

- 4 Intervisie bijeenkomsten               
>  15.30-17.30 uur 
 
o Maandag 17 september  
o Maandag 15 oktober  
o Maandag 14 januari  
o Maandag 11 maart  

 

- 3 Intervisie bijeenkomsten 
>  15.30-17.30 uur 
 
o Dinsdag 19 oktober  
o Dinsdag 26 februari  
o Dinsdag 4 juni  

- 2 bijeenkomsten 
>  15.30-17.30 uur 
 
o Maandag 5 november  
o Maandag 18 maart 

- Individuele begeleiding >  
minimaal 2 keer bezoek en nabespreking ; mogelijkheid tot uitbreiden  

 
Uitbreidingsmogelijkheden 

- Individuele begeleiding op maat 

- Masterclasses ontwikkeld door verschillende samenwerkende besturen met iPabo. 
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Startbijeenkomst  
Deze bijeenkomst is ook voor zij – instromers! 
 
Dinsdag  28 augustus van 10.00 uur – 15.00 uur  
– locatie : Een van de AMOS scholen  
 
Een goede start om in de eerste weken van het schooljaar een goede structuur neer te zetten. 
Klassenmanagement, lokaalinrichting, kennismaking met de leerlingen zullen tijdens deze bijeenkomst 
centraal staan, maar ook de interactie bij de start van het schooljaar. 
De interactie tussen jou en je leerlingen in deze periode is zeer bepalend voor de sfeer in de groep voor 
het gehele schooljaar. Wanneer het je lukt om effectief de fasen van groepsvorming te doorlopen zullen, 
behalve de sfeer, ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.  
 
Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een persoonlijk actieplan gemaakt met daarin concrete 
voornemens. Hiermee ben je in staat een goede structuur voor de eerste twee maanden in je klas neer te 
zetten als fundament voor een effectief schooljaar; uiteraard zal dit in de eerste intervisiebijeenkomst 
aan bod komen. 
 
Intervisiebijeenkomsten 
AMOS – locatie nader te bepalen 
Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je dagelijkse handelen in de klas, de eigen 
onderwijspraktijk. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen met klassenmanagement, 
ouders, groepsvorming, e.d. 
Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en heerlijk om elkaar te kunnen helpen bij praktische 
zaken en problemen. 
 

Individuele begeleiding op maat 
We bieden de mogelijkheid om naast de twee klassenbezoeken en bijbehorende nabespreking een 
beeldcoachtraject te volgen ter ondersteuning van die goede start van het nieuwe schooljaar. Het traject 
bestaat uit een intake met directie, drie opnames en de bespreking hiervan met de leerkracht en een 
evaluatie met de leerkracht en de directeur. Het doel is om hiermee de leerkracht sterker te maken in de 
aansturing van een positieve groepsontwikkeling. 
 
Masterclasses in samenwerking met overige besturen en iPabo 
i.s.m. overige besturen > Data nog niet bekend  
Voor schooljaar 2017-2018 zullen er masterclasses worden aangeboden voor mn. startende leerkrachten, 
maar ook leerkrachten met meer ervaring hebben de mogelijkheid aan te schuiven bij een onderdeel van 
hun keuze.  
De masterclasses worden verzorgd door samenwerkende besturen en de iPabo. Hieronder de inhoud van 
de bijeenkomsten. De data hiervoor zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.  
 

 Klassenmanagement en timemanagement  

 Omgaan met opvallend gedrag  

 Gesprekken met ouders  

 Hoe je kijkt maakt wat je ziet (bildung / beeldvorming) 

 
  



Optioneel 
Aanschaf boek (en) : 

 'Opnieuw de gelukkige klas' (handboek voor stagiaires en beginnende leerkrachten in het basisonderwijs). 

ISBN 97899023250777. Prijs: €24,95. 

 ‘De gouden weken’ ISBN 9789081712019 . Prijs: 22,95 

 
Samenvattend 

 De starters (0 – 1 jaar ervaring) worden persoonlijk benaderd per mail. De directie wordt op de hoogte 

gesteld en gekend in het aanbod. Zij zullen deelnemen aan de punten I t/m IV 

 Voor leerkrachten met 2 – 3 jaar ervaring geldt als aanbod de punten II t/m IV. Zij kunnen zich 

aanmelden / aangemeld worden door een mail te sturen aan lisa.maas@amosonderwijs.nl  

I. Startbijeenkomst > dinsdag 28 augustus van 10.00 – 15.00 uur 
II. Individuele begeleiding (minimaal 2x) op de werkplek in de vorm van observaties / gesprekken 

III. Intervisiebijeenkomsten van 2 uur van 15.30-17.30 uur.    
IV. Themabijeenkomsten / Masterclasses i.s.m. iPabo  

 Klassenmanagement/Timemanagement 

 Opvallend gedrag  

 Gesprekken met ouders 

 Bildung / Subjectivering  
 
 
 
Aanmelden door mail te sturen aan lisa.maas@amosonderwijs.nl   
Graag vermelden:  

- naam leerkracht  

- emailadres > om de uitnodiging / agenda voor de startbijeenkomst te sturen 

- school  

- groep(en) 

- aantal jaar ervaring 
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