
Ritmiek – een ‘normale’ periode met ‘kop’ en ‘staart’ 

In deze periode kun je eventueel een verdieping aanbieden. Bijv. het bespreken van 

een wetenschappelijk artikel, een expert die een college/training geeft of een 

leerKRACHT verdiepings-module  

Kop Staart 

Bordsessie 

Je kunt evt. tijd 

inruimen voor 

overleg in een 

andere team-

indeling. Bijv. 

bouwoverleg in 

het PO of 

sectieoverleg in 

het VO. De 

bordsessie gaat 

dan wel door. 

 Gezamenlijk 

lesontwerp in 

duo’s 

 

 Werken aan 

acties op het 

bord 

 

 Afspreken 

lesbezoeken 

Bordsessie Bordsessie 

 Leerling-

arena over 

het thema 

van deze 

periode 

 

 Thema 

omzetten in 

doel met ‘3 

stappen 

methode’ 

Bordsessie 

 Gezamenlijk 

lesontwerp in 

duo’s 

 

 Werken aan 

acties op het 

bord 

 

 Afspreken 

lesbezoeken 

Bordsessie 

 Feedback-

gesprekken 

n.a.v. 

lesbezoeken 

 

 Werken aan 

acties op het 

bord 

 

Bordsessie 

 Retro-

spective 

over deze 

periode 

 

 

 

 Verbinding-

sessie met 

andere 

teams 

Bordsessie 

Lesbezoek 

 Feedback-

gesprekken 

n.a.v. 

lesbezoeken 

 

 Werken aan 

acties op het 

bord 

 

Lesbezoek 



Voorbeeld VO – Insula college 

Week 45 46 47 48 

Samenstelling LG teams LG teams 

 

LG teams 

 

LG teams 

 

Soort sessie Doelen stellen bij het 

thema “Formatief 

evalueren” 

Leerlinarena Werksessie Indien nodig 

(aanvullende) 

doelen stellen 

Aanvullende info Opstellen vragen voor 

leerlingarena 

Wie neemt de 

verantwoording 

op zich voor 

 

 Organisatie 

leerlingarena 

 Evidence-bases 

onderzoeksresultaten 

49 50 51 1 2 

LG teams LG teams Jaarlaag 

teams 

LG teams 

Werksessie Verbindingssessie Werksessie Werksessie Retrospective 

Lesbezoeken 

plannen gericht 

op doelen van 

het bord 

Teams kijken bij elkaar 

aan welke doelen 

kunnen worden gewerkt 

en bespreken resultaten 

leerlingarena 

Doelen 

worden 

besproken en 

resultaten 

geëvalueerd 

Werken aan 

gezamenlijk 

lesontwerp 

Doelen worden 

besproken en 

resultaten 

geëvalueerd 

 

Lesbezoeken 

inplannen 

Pitchen verbeterbord Opzetten en 

uitwerken van de 

retrospective 

Leerlingarena 

in 1e week 

Doelen stellen 

in 2e week 
Periode 

afsluiten met 

retrospective 

Per periode 

1x lesbezoek 

Per periode 2x 

gezamenlijk 

lesontwerp 



Voorbeeld MBO – Friese Poort 

Onderwijsassistenten en personeelswerk 

* 

 Jaar = 4 periodes 

van 9 weken les en 

1 bufferweek 

 Borden voor 

iedereen zichtbaar 

 Bordsessie 

 Organisatorisch 

bord 

 Voorbereiden/acties 

Altijd maandag 1e 

lesuur + 15 minuten 

daarvoor = 60 minuten 

 

10e week = bufferweek 

 Retrospective 

 Verbindingsessie met 

andere teams 

 Doelensessie met 

doelen uit jaarbord 

 

 


