Bijlage 19
Checklist professionele uitstraling
Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9.
Checklist professionele uitstraling, in te vullen door directie/afdelingsleider
Onderwerp

Positief

Verbeterpunt

Opmerkingen

Concrete actie

Bijlage 20
Zelfassessment adequaat
samenwerken met ouders
Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11.
Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte
daarbij gebruik van Effectief communiceren met ouders (Van Loo, 2004).

Het schoolgebouw

Te gebruiken door: leraren en (midden)management.
Telefoongebruik
(check door
mystery guest)

Bij een zelfassessment reflecteert u op uw eigen houding en gedrag. U bent
de enige die het assessment invult. De lijst met uitspraken, gegroepeerd in

competentiegebieden, is bedoeld als stimulans om stil te staan bij het eigen

professioneel handelen. De lijst kan ook de aanzet vormen voor een discussie op

Kwaliteit
schriftelijke
informatie

teamniveau om tot een gezamenlijke zelfreflectie als team te komen.

Het instrument is nadrukkelijk gerelateerd aan het concept Ouderbetrokkenheid

3.0, maar als zodanig nog niet wetenschappelijk gevalideerd. In dit kader dient het
zelfassessment de volgende doelen:

Digitaal contact met
ouders

Huisstijl post

1

Positiebepaling over de benodigde competenties voor het adequaat samenwerken

2

Meer zicht krijgen in de persoonlijke leerdoelen voor verdere professionalisering,

met ouders.

zoals een training.

Assessment

Socialmediagebruik
door leraren en
ouders

Geef aan in hoeverre u zich herkent in de onderstaande uitspraken, op een schaal van
1-5. Met de uitersten van de schaal bedoelen we:
(1): deze uitspraak past niet bij mij

Kleding
medewerkers

(5): deze uitspraak is kenmerkend voor mij
Oudergerichtheid

194

1

Ik span mij in om op de hoogte te zijn van wat er bij de ouders van mijn leerlingen
leeft.

1

2

3

4

5

2

Ik heb kennis over (culturele) achtergronden van ouders. Ik maak er gebruik van
om tot een goede afstemming en samenwerking met ouders te komen omwille
van de ontwikkeling van de leerling.

1

2

3

4

5

3

Ik neem ouders serieus. Ik ben geïnteresseerd in de ervaringen, opvattingen,
inzichten en verwachtingen van ouders als opvoeders. Ik creëer hiervoor bewust
tijd en ruimte.

1

2

3

4

5
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