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Even voorstellen
De coaches / docenten:

- Natasja Kok

- Iris van Mierlo

- Kelsey Felix

- Isabelle de Loos

- Heidi Janssen

De coaches / docenten:

- Peter Coenders

- Johan Bijlmakers

- Bart Gootzen

Teamleider:

- Remco Dijkman vanaf herfstvakantie



Waarom ‘Koers’? 
Leren groeien in ‘IK’:

• Eigen regie nemen;

• (Meer) eigen verantwoordelijkheid omarmen;

• Een eigen gevoel voor tempo;

• Jezelf beter leren kennen;

• Flexibel zijn; vaardiger zijn (executieve vaardigheden)

• Eigen weg vinden naar leerdoelen

• Let op: het is geen individueel of persoonlijk onderwijs. Het is 

gepersonaliseerd onderwijs



Ontwikkeling Koers t.b.v. kwaliteit

Teamplan Koers gericht op de leerling via:

- Didactiek in de les

- Coaching

- Executieve vaardigheden

- Scholing Koers team intern & extern



Leerling, coach, docent en ouders

• Samenwerking van groot belang t.b.v. ontwikkeling kind

• Geef opmerkingen a.u.b. tijdig aan de coach door

• Altijd welkom voor fysiek (digitaal) gesprek, maar wacht niet tot 

‘officiële’ gesprek

• Leerling – ouder - coachgesprek



Klankbordgroep en ouderraad

• Ouderraad Het College schoolbreed; 6 à 7 wekelijkse bijeenkomsten

- sparren met directie

- klankbord voor directie

- Interesse? Geef het mij door!

• Doel klankbordgroep Koers

- tips & tops uitwisselen

- critical friend



Praktisch: Ziekmelden

• Ouders geven voor 09.00 uur een melding door aan de 

receptie van het College (T: 0495 - 65 77 40)

• Elke dag dat de leerling ziek is dienen ouders even te 

bellen

• Leerling die tijdens school ziek wordt, meldt zich bij de 

receptie en deze neemt contact op met ouders voordat 

een leerling naar huis mag.



Praktisch: Verlofaanvraag

• Verlofaanvraag altijd van te voren via ondertekend briefje door de 

ouders

• Leerling laat daarna door ouders ondertekende verlofaanvraag 

door coach ondertekenen (bij afwezigheid coach door teamleider 

of mevr. Kok)

• Vervolgens inleveren in blauwe bus in OLC

• Tandartsbezoek etc zo veel mogelijk buiten lestijden inplannen

• Verlofbriefje: Downloads > Praktische zaken > afwezigheid.



Hoe blijft u op de hoogte?

• www.koersweert.nl

• www.college.nl

• Wekelijkse nieuwsbrief via www.koersweert.nl (zelf aanmelden)

• Learning portal 

• LOC (leerling-ouder-coach-gesprekken) 

http://www.koersweert.nl/
http://www.college.nl/
http://www.koersweert.nl/


Workshops
RONDE 1 (1930 – 1950):

1. Hoe begeleid ik mijn kind?

Lokaal 2.40

2. Gebruik van de Portal

Lokaal 2.06

3. Profielkeuze havo 4 - vwo 4

Trap

4. Sparring Time

2.07

• Aansluitend (20.15 uur – 20.45 uur): contact met coach in Koers domein

RONDE 2 (1955 – 2015):

1. Hoe begeleid ik mijn kind?
Lokaal 2.40 

2. Gebruik van de Portal
Lokaal 2.06

3. Profielkeuze Mavo 3 PvH
Trap

4. Sparring Time

2.07


