Een vierde school in de ‘Champions League’ van het
onderwijs!
Op 28 augustus ontvangt de vierde basisschool in Nederland het officiële predicaat “Learn
Like a Champion”: Archipelschool ‘De Branding’ in Vlissingen.
Zij komen hiervoor in aanmerking, omdat ze uitstekend hebben gescoord op de pittige
voorwaarden die nodig zijn om een “Learn Like a Champion”-school te kunnen zijn:
De directeur en Teach-coördinatoren borgen “Teach like a Champion” in school
Leraren passen minimaal 40 Teach-technieken toe op de school
Leraren leren door middel van video-intervisie
De directeur van De Branding, Rob Jiskoot, verwoordt het als volgt:
…………………………
Over “Learn Like a Champion”
Veel scholen gingen en zijn aan de slag met de pedagogische en didactische technieken uit het
boek “Teach Like a Champion” van de Amerikaan Doug Lemov. De CED-Groep – uitgever van
de Nederlandstalige variant van het boek en officiële trainer van deze aanpak – weet hoe
scholen de technieken inzetten. Om écht een grote verbeterslag op school te maken, is er
echter meer nodig dan de inzet van enkele technieken. Daarom biedt zij scholen het ‘Learn’concept aan, waarbij de implementatie van de Teach-technieken wordt gecombineerd met het
realiseren van een leergerichte schoolcultuur en leiderschap volgens de zeven voorwaarden
(hefbomen) van Paul Bambrick.
De school doorliep het intensieve Learn Like a Champion project van de CED-Groep. Frank
Teunissen, adviseur van de CED-groep: ‘Van meet af aan zijn de leerkrachten van De Branding
enthousiast met het gedachtegoed van ‘Teach’ aan de slag gegaan. Elke bijeenkomst weer
hebben we elkaar kunnen inspireren en werden nieuwe uitdagingen aangegaan. Bij de
consultaties in de klassen werd de groei zichtbaar, zowel in prestaties als in het plezier bij
zowel leerkrachten als leerlingen. Ook zeer ervaren leerkrachten werden nóg beter. Om verder
te groeien, werd videofeedback ingezet en een datamuur van vorderingen bijgehouden. Wat
deze ‘topsporters’ presteren, is alleen mogelijk door veel training, doorzettingsvermogen als
het even tegenzit en vooral door veel passie! De leerkrachten van De Branding spelen in de
Champions League van het onderwijs!’
Meer informatie
Wilt u meer weten over Learn of Teach Like a Champion of aanwezig zijn bij het officiële
moment op 28 augustus 2018?
Neem dan contact op met de directeur Rob Jiskoot, robjiskoot@archipelscholen.nl, of met Frank
Teunissen, f.teunissen@cedgroep.nl, of met Elly van der Zel, Communicatie,
e.vanderzel@cedgroep.nl,
Informatie over Teach Like a Champion vindt u ook op www.teachnederland.nl

