
    in samenwerking met    

Utrechtse leraren met lef bouwen aan een community 

Na de succesvolle manifestatie van Leraren met Lef II in Amsterdam worden overal in het land 

regionale bijeenkomsten georganiseerd met drie doelen (tevens agenda van de bijeenkomst): 

 

1 Vervolg op de manifestatie  door het bouwen van een community in de regio Utrecht  

2 Versterken van leraren met lef IN de school. Hoe zet je eerste stappen om binnen jouw 

school een kerngroep van Leraren met Lef te creëren? 

3 Het uitwisselen van lefpraktijken uit de regio om elkaar te blijven inspireren 

Leraren met Lef, regio Utrecht organiseert een community-bijeenkomst en doet dat i.s.m. School aan 

Zet. Meld je aan voor de community-bijeenkomst in De Werkplaats in Bilthoven 

Naast het ontwikkelen van de community tussen en binnen scholen, presenteren docenten van vijf 

HAVO en VWO-scholen uit de regio Utrecht hun succesvolle actuele praktijken met veel plezier aan 

hun collega’s op andere scholen.  De ontwikkelde programma’s en praktijken zijn door School aan Zet 

verzameld in de vorm van bouwstenen. Andere scholen kunnen van hun ervaringen leren en ze in de 

eigen praktijk toepassen. 

Je bent welkom op De Werkplaats. We hebben plek voor ongeveer 35 docenten of docenten in 

opleiding. Op de volgende pagina staan de 5 lefpraktijken toegelicht. Op de 3e pagina staat het 

programma weergegeven. 

 

Datum: 18 april,  Tijd: 16.30 – 19.30 uur 

Locatie: De Werkplaats in Bilthoven 

Adres: Kees Boekelaan 12, Tel.: 030-2282841 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@lerarenmetlef.com met vermelding van: 

‘aanmelding regionale bijeenkomst Utrecht’ en  met de volgende gegevens: 

● Naam:  
● Docent + vak/teamleider/schoolleider:  
● Telefoonnummer (bij voorkeur 06) 

  
Na aanmelding volgt een bevestiging via de mail. 

  
 

 

mailto:info@lerarenmetlef.com


De inhoud in de vorm van Lefpraktijken, bouwstenen van School aan Zet 

1 De kracht van een Excellentie Certificaat! Als je niveau wilt bereiken, dan moet je de 
maat stellen!         Daarmee formuleer je ambitie en verbind je mensen. Daarmee 
uniformeer je eisen, waardoor uitwisselingen tussen scholen mogelijk zijn en nog 
veel meer……. 

● Voor: VWO, Atheneum en gymnasium 

● Leverancier bouwsteen: De Werkplaats Kindergemeenschap VO 

● Leraren Thimo Jansen en/of Marijn Backer 

2 Programma voor excellente bovenbouwers Excellentie is meer dan buiten het 
curriculum iets doen, Het vraagt een samenhangend programma om leerlingen 
boven zichzelf te tillen. Dat kan met bijzonder goede resultaten …… 

● Voor: VWO, Atheneum en Gymnasium 

● Leverancier bouwsteen: Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 

● Leraar Gregor de Kort 

3 Een onderzoekende houding bij docenten Het is heel goed mogelijk om op je school 
methodisch te werken aan een onderzoekende houding, waardoor het onderwijs 
vanuit DocentenOntwikkelTeams verbetert. Hoe doe je dat…..?. 

● Voor: VWO, Atheneum en Gymnasium 

● Leverancier bouwsteen: Junior College Utrecht/ Openbaar Zeister Lyceum 

● Leraar Bart Schoenmaker 

 

4 Meisjes, jongens en natuurkunde Waarom kiezen nog steeds te weinig leerlingen, en 
met name meisjes, voor het N-profiel? De traditionele aanpak vanuit formules en 
rekenwerk  sluit niet aan bij de leerstijl van veel leerlingen. Door N-onderwijs aan te 
bieden vanuit concrete en relevante situaties is er veel winst te halen. Dat maakt het 
Bonifatius ook waar …. 

● Voor: Havo en VWO 

● Leverancier bouwsteen: St. Bonifatiuscollege Utrecht 
● Leraar Henk De Mooy 

 

5 Samenwerkend Leren met Eduscrum!  Het lijkt wel he ei van Columbus: Eduscrum, 
een vorm van samenwerkend leren voor leerlingen die super-effectief is en zeer 
motiverend. Docenten, dit is een must om te ontdekken! 

● Voor: VMBO, VWO 

● Leverancier bouwsteen: Ashram College, Alphen a/d Rijn 

● Leraren Jan van Rossum en Willy WIjnands 

  

http://www.vobouwstenen.nl/zoeken.html/detail-bouwsteen/7334/
http://www.vobouwstenen.nl/zoeken.html/detail-bouwsteen/7289/
http://www.vobouwstenen.nl/zoeken.html/detail-bouwsteen/7012/
http://www.vobouwstenen.nl/zoeken.html/detail-bouwsteen/4002/


 

Het programma op 18 april 

  

Opening: 

16.30 - 16.35  

Een Leraar met Lef opent in combinatie met gespreksleider (Ferd 

van den Eerenbeemt, bekend van de manifestatie) . 

Leraren met 

Lef in de regio 

16.35 – 16.55 

● De belofte van minister: “ik luister naar jullie adviezen”.  

● Hoe het gedachtegoed omzetten in praktische acties op en 

tussen scholen? 

● Wat gaan wij doen in de regio en op onze scholen? 

Lerarentafel 

16.55 – 17.55 

Een interviewronde waarin   

● School aan Zet vertelt over de activiteiten voor scholen 

● de 5 bouwstenen passeren, geïllustreerd met beeldmateriaal 

waarin verteld wordt wat de 3 belangrijkste succesfactoren 

zijn voor toepassing op andere scholen. 

Parade, incl. 

soep met 

broodjes 

18. 00 – 19.00 

De deelnemers verdelen zich over de 5 bouwstenen en/of over één 

brainstormsessie en hebben met elkaar een dialoog over wat 

nodig/wenselijk is voor de vertaling naar de eigen situatie.  

De sfeer is informeel en wordt gecombineerd met een licht 

avondmaal. 

Oogsten 

19.00 – 19.25 

Wat zijn de opbrengsten? Een creatieve manier om te zien wat 

mensen ‘meenemen’ naar hun eigen school 

Afsluiting 

19.25 – 19.30 

(uiterlijk) 

Afspraken  over mogelijkheden voor de scholen vervolg van het 

proces.  

  

 

 


