
Ontwikkeling van
leerkrachten

versterkt het hele
team

Heeft u ook (her)startende leerkrachten? - U wilt

hen natuurlijk extra begeleiden bij deze mooie

(her-)start. Het liefst door iemand met veel ervaring

én die de kneepjes van het vak kent.. Iemand die

groeipotentie ziet van uw enthousiaste

nieuwkomer(s). Het is vaak lastig om hier tijd voor

vrij te maken en de collega’s hebben ook al

genoeg op hun bordje! Herkenbaar? Dan is een

leerkracht mentor de oplossing!

Subsidie - Iedere leerkracht weet dat vooral de

eerste jaren in de groep pittig zijn. Eenmaal

werkzaam in een groep, sta je er meestal alleen

voor. Het is dan ook helaas zo dat 25% van de

(her)startende leerkrachten binnen 5 jaar het PO

verlaat. Redenen daarvoor zijn onder andere het

feit dat er geen tijd en geld is om hen te

begeleiden. Gelukkig is dat nu wel mogelijk, op een

praktische, professionele, persoonlijke manier. Het

mooie is dat er subsidie is vanuit de overheid om

schoolontwikkeling te stimuleren. Daar hoort

professionaliseren van leerkrachten ook bij. 

Hoe ondersteunt Groeibrein een leerkracht (en zo

ook de school)? - Groeibrein gaat uit van de

groeipotentie van mensen. Ieder mens is in

ontwikkeling, zo ook de  (her-)startende leerkracht!

Draagt bij aan het
welbevinden én de
vorderingen van de

leerlingen

 Ondersteuning voor
de her-)startende
leerkracht. Voor

meer ontspannen 
en zekerder

 in de groep! Met
hulp van een
professionele

leerkracht mentor.

Ondersteuning
van de

(her-)startende
leerkracht

LEERKRACHT MENTOR

Groei als leerkracht
én tegelijkertijd ook

als persoon

Zorgt voor 'beter in je
vel'  voor de klas

Zorgt voor mentale
wendbaarheid en

meer weerbaarheid
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Neem voor meer informatie 
contact op via: 06 28889013 

of info@groeibrein.nl

De (her-)startende leerkracht, schoolleider en

mentor gaan samen aan tafel en bepalen de

(leer-)behoeften van de leerkracht. 

We stellen haalbare groeidoelen op en in

overleg het traject met reflectie en evaluatie.

De mentor is er voor vragen, advies, observaties,

kennisoverdracht waar nodig, evaluaties en

reflectie. Zowel in de klas, als via online contact.

In drie stappen naar meer ontspannen in de groep:

Wie is jouw mentor? - Ik ben Saskia Verhaeren,

oprichter van Groeibrein en CRKBO geregistreerd

docent. Mijn roots liggen diep in het basisonderwijs

als: leerkracht (meer dan 20 jaar), mentor (15 jaar),

teamleider en als kwaliteitsauditor en adviseur. Ik

heb de worsteling van (her-)startende leerkrachten

van dichtbij meegemaakt. en begrijp dat het vaak

aan tijd (en vaak ook middelen) ontbreekt om hen te

ondersteunen, Ik heb me veelvuldig verdiept in

onderwijsmethodes en ben mijzelf altijd blijven

ontwikkelen. Bekijk mijn volledige CV op LinkedIn

evenals aanbevelingen. Met mijn jarenlange ervaring

en opleidingen weet ik precies wat er bij de start in

het onderwijs komt kijken. 

Als growth mindset specialist met een onderwijshart

zie ik de groeikansen voor de de (her-)startende

leerkracht en zo ook voor de school. Ik ondersteun  

 leerkrachten wanneer het gaat om leerkracht-

vaardigheden, waar nodig vakinhoudelijk en 

 interpersoonlijk om sterker en meer relaxt in de

groep te staan! Een leerkracht die meer

zelfverzekerd en ontspannen voor de klas kan staan

zorgt voor een prettige sfeer, geeft ruimte voor wat

gekkigheid en een gevoel van geborgenheid. Op

deze manier wordt de leerstof ook beter

opgenomen door de leerlingen en de leerkracht

ervaart meer werkplezier! 

Maatwerk
Bij de begeleiding

van de
(her-)startende

leerkracht(en) wordt
altijd rekening

gehouden met de
missie, visie en

methodieken van de
school waar de

leraar werkzaam is.
 

Growth mindset en
brein bewustzijn 
Groeibrein gaat 

uit van de
groeikracht en

ontwikkelbaarheid
van mensen. 

https://www.linkedin.com/in/saskia-verhaeren-b4bb8b45?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3ByZpuGeAiQBqXZLjGuBYQ3A%3D%3D

