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Werkwijze Ochtend
In kleine groepjes (3) een 
mindmap gemaakt over leren in 
2020 en vervolgens zijn twee 
groepen bij elkaar gaan 
zitten om gezamenlijk op 
basis van overeenkomsten een 
nieuwe mindmap te maken. Deze 
zijn verzameld en worden 
meegenomen naar de 
ontwikkeling van het nieuwe 
strategisch beleidsplan.

http://www.youtube.com/watch?
v=nExpvLXap1U

ITEM/BETT
Januari 2014

Xpect Primair
Van Xpect Primair 
waren verschillende 
mensen vertegen-
woordigd. CvB, 17 
Directeuren, 1 
adjunct, 10  Leer-
krachten en Frank van 
den Oetelaar. 

DINSDAG 21 JANUARI 2014
In verschillende groepen hebben we nagedacht over hoe het onderwijs 
verandert en hoe we een veranderende toekomst tegemoet treden. 

Door vertraging 
hebben we op dinsdag  
verschillende sessies 

gedaan om ons te 
oriënteren op onze visie 

op de toekomst.

Werkwijze Middag
Hans (CvB) trapte af met een uiteenzetting over hoe hij als bestuurder aankijkt tegen de 
veranderingen die plaatsvinden en hoe dit binnen Xpect Primair een plaats kan krijgen in het nieuwe 
strategische beleidsplan. Speerpunten waren pasend onderwijs en 21-eeuws leren. Vervolgens zijn de 
directeuren aan de slag gegaan om concrete ideeen te presenteren die hiertoe kunnen bijdragen.

http://hetkind.org/about/leidende-principes/ 

Conclusie van de dag.
Oorspronkelijke vertrektijd was 8:00 in de ochtend, uiteindelijk zijn we om 17:00 vertrokken 
richting Londen. Gelukkig hebben we de (wacht)tijd goed kunnen besteden. We zijn daardoor met een 
gezamenlijke beginsituatie het luchtruim van Engeland ingevlogen. Een gezamenlijke visie-
ontwikkeling die terug zal komen op de agenda zowel van DO, DB en de studie-tweedaagse, als in het 
nieuwe strategische beleidsplan. 
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http://
www.youtube.com/

watch?
v=G_j5f-3TJqM

WOENSDAG 22 JANUARI 2014
Deze dag stond in het teken van sprekers van over de hele wereld. 
Sprekers
Voor de conferentie waren er zes sprekers uitgenodigd. Als 
deelnemer aan de conferentie kon je vier sprekers kiezen, waar 
je naar toe wilde gaan. Zo zou je op dinsdag naar twee sprekers 
kunnen gaan en op woensdag. Omdat wij als groep de dinsdag 
gemist hebben, hadden wij alleen de woensdag nog om naar 
sprekers toe te gaan. De groep was wel zo verdeeld dat we als 
groep alle sprekers gehoord hebben. 

De volgende sprekers kwamen aan bod:

Finland:    Prof. Sanna Järvelä     (foto 1 + foto onder)
Singapore:  Prof. Tan Oon Seng      (foto 2)
VS:         Prof. Chris Tienken     (foto 3)
Denemarken: Dr.   Kristine Kousholt (foto 4)
België:     Prof. Jo Tondeur
Engeland    Mrs. Sara Maughan

Daarna was er een forum. Dit Forum werd geleid door Mr. Martin 
Ripley. Hierbij zaten de sprekers aan een tafel en konden er 
vanuit de zaal vragen worden gesteld. 

Jan Wiegers, directeur bij Cito sloot de forumdiscussie af. Hij 
heeft aangegeven nog een keer bij Xpect Primair langs te willen 
komen om in te gaan op vragen, het doel van toetsen en hoe cito 
er bijvoorbeeld toe komt om aanpassingen te doen in de 
normering. 

Citaat Prof. Tan Oon Seng:
“We werken elke dag aan het vertrouwen en zelfstandigheid van 

onze maatschappij”
“Je bent leerkracht voor en van de kinderen, niet van een vak 

of een onderwijssysteem”
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www.timrylands.com

DONDERDAG 23 JANUARI 2014
Deze dag stond in het teken van schoolbezoeken en Apple

Vervolg Woensdag:
Aan het einde van de woensdag sloten de leerkrachten aan en 
luisterden we gezamenlijk naar Tim Rylands. Een inspirator / 
uitdagende keynote speaker gericht op ICT in combinatie met 
onderwijsvernieuwingen.

Schoolbezoeken:
Leerkrachten en directeuren zijn in verschillende groepen 
uiteengegaan om scholen te bezoeken. Elke groep bezocht die dag 
twee scholen. In totaal zijn er zeker 10 scholen bezocht. 

Iedereen kwam met verschillende verhalen terug. Zowel met 
ideeën hoe we het ook kunnen doen, maar ook met voorbeelden hoe 
we het zeker niet willen.... 

Apple:
De directeuren die naar Apple zijn gegaan, zijn daar warm 
ontvangen en zijn meegenomen door leraren, leerlingen en 
directeuren in de manier waarop Apple een bijdrage wil en kan  
leveren aan de veranderingen in het onderwijs wereldwijd.

Daarbij is het gebruik van apps, QR-codes, iPads, AppleTV, 
software e.d. ruimschoots aan bod gekomen. Aan het einde van de 
dag trad er bij Apple een band op die allemaal een 
muziekinstrument bespeelde via de app: “Garageband” 

VRIJDAG 24 JANUARI 2014
Deze ochtend stond een evaluatie van de afgelopen 3 dagen centraal.
In de middag kon iedereen op een eigen manier Londen verkennen. 
Om vervolgens zonder vertraging terug te vliegen.....
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