
30/05/2011

kopiëren zonder toestemming autuer 
verboden - www.gosky.be -
marit.goossens@gosky.be 1

“Wij zijn een school in beweging!”

“Begeleiding ...                                                             
op maat van de individuele leerling.”

“Kleinschaligheid troef!”

“Leerlingen worden begeleid op hun niveau.”

“Bij ons staat de leerling centraal.”

“Wij kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs.”

visie

“Een school … waar uw kind                                     
geen nummer is!”

“Wij zijn een school in beweging!”

“Kleinschaligheid troef!”

“Leerlingen worden begeleid op hun niveau.”

“Bij ons staat de leerling centraal.”

“Wij kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs.”

“Begeleiding ...                                                             
op maat van de individuele leerling.”

“Een school … waar uw kind                                     
geen nummer is!”

“Wij zijn een school in beweging!”

“Kleinschaligheid troef!”

“Leerlingen worden begeleid op hun niveau.”

“Bij ons staat de leerling centraal.”

“Wij kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs.”

visie-
ontwikkeling

Hoe kom je tot 
visieontwikkeling ?

Hoe kom je er toe dat jouw 
team die visie ook draagt?

Wat is de rol van 
communicatie hierin?

kwaliteitszorg 
communicatie
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kwaliteitszorg 
communicatie

Fase 1

> themakeuze  ‘Visie op zorg’

> algemene randvoorwaarden 

���� management en basis 

kwaliteitszorg 
communicatie

Fase 2

> metaplan

> startvraag 

‘Op welke manier wordt er aan zorg gedaan op 
school en welke nieuwe dingen kan je 
toevoegen?’

���� input team
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communicatie 
metaplan 

1. tijdsbewaker + rapporteur 2’ 

2. individueel: 5’ vraagstelling – kernwoorden 
– 5 kaarten/ persoon

3. individueel: kaarten mondeling toelichten -
- 2’/persoon - clusteren  

4. groep: definitieve clusters – benoemen

5. groep: voorbereiden presentatie – 4’

kwaliteitszorg 
communicatie

trechterprincipe

kwaliteitszorg 
communicatie

Fase 2

2. start 

3. waardevolle input 

1. volledig team
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management

���� conceptueel

werkgroep

praktisch 

metaplan 

kwaliteitszorg 
communicatie

Fase 3

randvoorwaarden ���� input van de basis 

kwaliteitszorg 
communicatie

Fase 4

> tunnelzicht   ���� schietdocument

> volledige schets: ontwikkelingen

- management  (conceptueel)

- werkgroep  (praktisch)

���� algemene personeelsvergadering 

���� evt. met opdrachten  

complexiteit

herhaling fase 4

kwaliteitszorg 
communicatie

cyclisch

Fase 5
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visie 
meedelen

kiezen 

beslissen

verantwoordelijkheid

consequenties

kwaliteitszorg 
communicatie

kwaliteitszorg 
communicatie

Succes

een

presentatie
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