Leidinggeven in de school, een vorm van meervoudig leiderschap
Goed leiderschap draait om gedeeld leiderschap, om een team van directeur en IB ér(s) i.p.v.
individuele mensen. Een leidinggevend team dat verbinding zoekt en b.v. zegt:
“Wij staan aan het hoofd van een schoolteam en wij verbinden ons met hen. Wij
luisteren naar elkaar, we zien elkaar staan”.
Daarom zijn deze vier dagen bedoeld voor directeuren èn IB’ers. En, indien van toepassing,
is een ander MT-lid ook welkom.
Als directeur of IB’er herken je vast enkele van de volgende gedachten/dilemma’s:
“Wij willen de teamleden inspireren maar we willen ze niet onder druk zetten”
“We hebben mooie ideeën maar we willen niet méér administratieve last”
“We willen dat ze het juk van de inspectie kwijtraken en dat willen we zelf ook”
“We willen dat de mensen meer energie krijgen en dat we met gezamenlijk
inspanning, plezier en voldoening aan een veilige en stimulerende omgeving
voor de kinderen en collega’s bouwen”
Door de waan van de dag ontbreekt het nogal eens aan tijd om, als leidinggevend team,
bij deze mooie wensen stil te staan en er echt werk van te maken.
Dat is nu precies wat wij wèl gaan doen op deze vier dagen.

Een greep uit de inhouden:
- Leiderschap laten zien èn leiderschap laten ontstaan op alle niveaus
- Autonoom, informeel en praktijkgericht handelen als bronnen voor (persoonlijk)
leidinggeven en leren
- Werken van binnenuit. Steeds weer realiseren: wat zijn onze waarden, wat is onze
bedoeling, waar worden we door geraakt en gedreven
- Ontwikkeltrajecten in uw school zijn ongetwijfeld gecompliceerd maar gelukkig zijn
er steeds enkele vaste waarden die houvast bieden
- Resultaat behalen zonder vooraf gericht te zijn op resultaat, maar op zaken die tot
resultaat gaan leiden
- Waardering door collega’s als hefboom naar mooie ontwikkelingen

 4 dagen in regio Rotterdam: 23 sept. , 27 en 28 okt. en 9 dec. 2016
4 dagen in regio Amsterdam: 25 nov. 2016, 2 en 3 febr. , 17 mrt. 2017
 Investering: € 1795,-- p.p., inclusief koffie, thee, lunches en overnachting
 Initiatiefnemers: Marianne Soeters en Nico Eigenhuis
Animaz Inspiratie
 Informatie: info@animaz.nl of 06 502 852 92 (Nico) 06 38 24 74 66 (Marianne)
 Inschrijving: via inschrijfformulier

