
 
 
 
Leuk dat je mijn blog hebt gelezen en de aanvullende tips hebt aangevraagd. Je ontvangt ze 
bij deze!   
 
Teamoverleg met impact - Aanvullende tips  

1. Maak een duidelijke agenda en bouw activerende werkvormen in 
Door met een duidelijke agenda te werken en per punt aan te geven wat het doel is 
(bijvoorbeeld besluitvormend, meningsvormend of adviserend), krijgt het teamoverleg veel 
meer focus. Iedereen weet wat het overleg moet opleveren, waardoor er gerichter 
gesproken en gedacht kan worden. Als het lukt om ook activerende werkvormen in te 
bouwen zorg je ervoor dat alle teamleden meer kans en tegelijkertijd ook meer 
verantwoordelijkheid krijgen om zich uit te spreken en bij te dragen aan de gezamenlijke 
doelen. Zo kan er in dezelfde tijd meer bereikt worden en heeft iedereen een rol in het 
overleg. 
 

2. Benut het teamoverleg voor inhoudelijke onderwerpen 
Bedenk een alternatief voor mededelingen en regelzaken, zodat het gezamenlijke overleg 
benut kan worden voor inhoudelijke onderwerpen die bijdragen aan het bereiken van de 
schooldoelen. Denk bijvoorbeeld aan een flip-over in de teamkamer waarop de 
mededelingen en korte regelzaken genoteerd kunnen worden. Tijdens een korte wekelijkse 
briefing (de ene week op dinsdag, de andere week op donderdag) worden deze punten 
besproken en worden de afspraken erbij genoteerd. Door een foto te maken van de flip-over 
is het niet meer nodig om notulen uit te werken.  
 

3. Sluit het teamoverleg af met duidelijke afspraken  
Dit klinkt als een open deur, maar in de praktijk zie en hoor ik vaak dat het bij het delen van 
interessante informatie blijft. Lang niet iedereen weet na een bijeenkomst te vertellen op 
welke manier hij of zij persoonlijk in de klas gaat bijdragen aan het bereiken van de 
schooldoelen.  
Bepaal op basis van de schooldoelen de inhoud van de vergaderingen. Voor welke inhouden 
moeten we echt bij elkaar komen en uitwisselen? Kortom, aan welke doelen willen wij onze 
kostbare tijd besteden? En waar moeten we dan aan het einde van de bijeenkomst afspraken 
over maken? Spreek tijdens de bijeenkomst duidelijk af wat iedereen in de eigen groep gaat 
doen met de gedeelde informatie. Elke stap, hoe klein ook, is er één. Het gaat om focus 
houden en de energie richten op de gewenste resultaten. 
 

4. Bepaal vooraf in grote lijnen de vervolgstappen 
Denk als MT voor de teambijeenkomst al na wanneer jullie op het onderwerp terugkomen en 
wat jullie in de tussentijd gaan doen om de leraren te helpen hun persoonlijke doel te 
bereiken. De schoolleiders die ik dit zie doen, hebben minder moeite met de waan van de 
dag, omdat zij de grote lijnen al uitgedacht hebben en weten wat hen wanneer te doen staat. 
Zij voeren bijvoorbeeld tussen de studiedagen geregeld korte klassenbezoeken uit, waarbij ze 
gericht kijken naar de geformuleerde actiepunten per leraar. Hieruit halen ze, naast 
individuele feedback, ook de aandachtspunten op schoolniveau op: hoe verloopt de 
ontwikkeling van de leraren met betrekking tot de actiepunten, welke inhoudelijke kennis 
moeten we op teamniveau versterken, welke individuele begeleiding is er nodig en wat 
vraagt dit alles van ons leiderschap?  
  



Ben jij een schoolleider of adjunct-directeur en ben je na het lezen van de tips ook benieuwd 
wat er in jouw school anders kan? Of wil je juist wat er goed loopt nog verder aanscherpen? 
Wil je met je  
team nog meer resultaatgericht en met energie werken aan het bereiken van de 
schooldoelen?   
 
Geef je dan op voor een gratis coachcall krachtige schoolleider.  
 
In het gesprek krijg je: 

 Helderheid in wat jou in de weg zit om je werk met focus te kunnen doen en samen 
met je team de schooldoelen te bereiken.  

 Inzicht in welke stappen belangrijk zijn als je vanuit onderwijskundig leiderschap 
met kracht en plezier vorm wilt geven aan je werk.  

 Een tip op maat, passend bij jouw situatie, waar je meteen in de dagelijkse praktijk 
voordeel bij hebt.   

 
Neem contact op met mij via: carolienvandijk@oogvoorleren.nl dan plannen we een afspraak  
in. 
 
In elk geval veel succes met de tips en ik hoop je snel te spreken! 
 
Hartelijke groet, 
 
Carolien van Dijk    
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