
Gefeliciteerd, je hebt een starter werken bij jou op school! 

Dat is garantie voor enthousiasme, nieuwe kennis en hard werken. 

Startende leraren hebben recht op begeleiding in de school en 

krijgen daarnaast ook bovenschools coaching. De bovenschoolse 

coaching is  een verplicht 

onderdeel van de 

inductiefase, vastgelegd 

in BOOR beleid. Een leraar is een startende leraar 
in de eerste drie jaar na het afronden 
van de PABO.

Kenmerken van de coaching:

• kijkvragen van de leraar zijn het startpunt
• geen beoordeling vanuit de coach
• na elk bezoek een coachgesprek vanuit positiviteit
• geen inhoudelijke terugkoppeling naar leiding-
 gevenden vanuit de coach
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klassenbezoeken aan de leraar

inspiratiesessiesJaarlijks zijn er minimaal 20 inspiratiesessies te volgen. Deze 
gaan over onderwijsoverkoepelende onderwerpen zoals 
leesplezier, werkdruk, oudergesprekken en filosoferen met 
kinderen. De sessies zijn op verschillende dagen en op 
verschillende locaties. Aanmelden kan op BOORconnect.

Van 1ste jaars starters 
verwachten we dat zij de 
eerste sessie, de start-
bijeenkomst, aanwezig zijn 
en daarnaast nog 3 sessies 
kiezen gedurende het 
schooljaar. 

Ook van 2de en 3de jaars 

starters verwachten we dat ze 
jaarlijks 3 sessie uitkiezen om 
bij te wonen. Op verzoek 
worden ook 4de en 5de jaars 

starters uitgenodigd voor de 
sessies. 

Verwachting naar de school:

• een klas met onderwijsbehoeften passend 
 bij de ontwikkelfase van de leraar
• een vaste begeleider voor de starter
• gesprekken over schoolgebonden 
 onderwerpen,
• geïnitieerd door de begeleider van de leraar 
• geen werkgroepen in jaar 1 
• faciliteren in bezoeken van de sessies
• vervanging voor nagesprek na observaties

observatie is het startpunt van het coachtraject, 
verdere invulling wordt afgestemd tussen coach 
en starter.

In overleg is er de mogelijkheid tot meer afspraken tussen leraar en coach. 

De bovenschoolse coaching startende leraren wordt verzorgd door coaches van BOOR Leert. 

Voor vragen over deze coaching neem contact via boorleert@stichtingboor.nl

aanbod van observatie en/of coachingsgesprek


