Dinsdag 7 april 2020
Themabijeenkomst

Aandacht voor jezelf in
de rol van docent
‘De vijf rollen van de docent’ (Martie Slooter) en inmiddels ook de zesde rol ‘de docent als leercoach’, zijn jou
vast bekend. In deze bijeenkomst hebben we aandacht voor de persoon achter deze rollen.
VERSCHILLENDE ROLLEN
Op een interactieve wijze en via intervisie verdiep je je
samen met medestudenten in de betekenis van jouw rol als
docent in de relatie die je opbouwt met je leerlingen.
Hierbij gaat het niet om de verschillende rollen van de
docent, maar om wie jij bent, om wat je laat zien van jezelf.

MAG IK EVEN JE AANDACHT?
Als docent is het belangrijk dat je de leerlingen leert kennen,
zodat je een relatie met ze kunt opbouwen. Vaak gehoorde
uitspraken in de onderwijswereld van orthopedagoog Luc
Stevens zijn: ‘Eerst het kind, dan de leerling’ en ‘Relatie voor
de prestatie’. Ook voor de motivatie van de leerlingen is het
belangrijk dat zij zich als persoon gezien voelen.
Die relatie is wederzijds: leerlingen willen jou ook leren
kennen. En of je nu wilt of niet, je brengt als docent jezelf
in als persoon. Leerlingen zien en merken dat onder andere
aan dat wat jouw aandacht heeft en krijgt tijdens de les.
Deelnemer:
“Er werd veel ruimte gegeven voor uitwisseling van gedachten.
Geen oordelen, maar accepteren van persoonlijkheid.”
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AANDACHT VOOR JOU IN JE ROL ALS DOCENT!
Je verkent deze middag jouw rol als docent, binnen maar
ook buiten ‘de klas’. Dit doe je aan de hand van het brede
thema ‘Aandacht’. Door stil te staan bij wat je aandacht
geeft, of misschien juist niet, kom je op het spoor van je
eigen rolopvatting: wat vind ik belangrijk en wat betekent
dat voor mijn rol als docent? En hierbij aansluitend: wat
vind ik dat ‘de opdracht’ van school moet zijn? En hoe
verhoudt zich dit tot opvattingen binnen Carmel? We
maken hierbij gebruik van een module die speciaal voor
Carmeldocenten is ontwikkeld: de module ‘Aandacht’.
AANMELDEN?
Wil je de bijeenkomst op dinsdag 7 april bijwonen? Maak
dit dan uiterlijk maandag 30 maart a.s. kenbaar via
g.schepers@carmel.nl.
Na aanmelding ontvang je een e-mail met aanvullende
informatie. Het maximaal aantal deelnemers is 20. De
inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

