
Maandag De dag begint 
met co-teaching bij een 

leerkracht die werkt als 
zij- instromer. Samen bereiden 

we een les voor en geven we deze. Vandaag 
staat een rekenles op het programma en 
laten we de leerlingen oefenen met het 
wisbordje. Zo kun je ze goed feedback 
geven op de oplossings strategie. ’s Middags 
staat er een heel andere activiteit op het 
programma: het coachen van een leerkracht 
beeldende vorming. Vandaag werken de 
leerlingen met textiel. Ze zijn zeer betrokken 
bij het maken/naaien van een broekje. 
Dinsdag Op onze kantoordag in Kijkduin 
vieren we vandaag dat we een nieuwe huisstijl 
hebben op een feestelijke manier 1 .  
Na deze bijeenkomst en teamvergadering reis 
ik naar Amsterdam. Hier doe ik een ronde 
lesson study. We bereiden met een groep 
leraren een rekenles voor aan de hand van 
een onderzoeksvraag. Één van de leerkrach-
ten gaat volgende week de les geven. We 
interviewen daarna leerlingen, schaven de les 
bij en doen onderzoek naar wat goed werkt.
Woensdag Vandaag aan de slag met een 
andere doelgroep. Ik geef een training 
rekenen voor pedagogisch medewerkers 2 .  
Ze hebben hard gewerkt met de materialen 
die ik had klaargelegd. ’s Middags bereid ik 
een workshop voor met de NAO-robot 3  
voor het lentefestival van HCO op 21 maart.
Donderdag Vandaag verzorg ik op een 
school momentcoaching. Hierbij geef ik ter 
plekke een tip als de leerkracht een structuur 
(werkvorm) uitvoert van Kagan Coöperatief 
Leren 4 . Altijd geweldig om te zien hoe 
betrokken de leerlingen aan de slag gaan. 
Vrijdag In de ochtend ga ik zelf aan de slag 
met coöperatief leren. Ik doe een Binnen/
Buitenkring bij een groep 1-2. De leerkracht 
kan zo zien, hoe deze structuur werkt in haar 
groep. Daarna coach ik haar collega. Aan het 
einde van de ochtend maak ik kennis met 
een leerkracht die als zij-instromer is gestart. 
Ik ga deze leerkracht coachen en we starten 
met het vast stellen van de doelen. Daarna 
terug naar kantoor om nog wat mails te 
sturen, administratie te doen en alvast 
vooruit te blikken naar volgende week.  
Dan ga ik met collega’s op studiereis naar 
Schotland. Even tijd om zelf bij te leren en 
inspiratie op te doen.

Brenda van de Fliert: 
b.vande.fliert@hco.nl

TEKST/FOTOGRAFIE: 
BRENDA VAN DE FLIERT

‘Onderwijs
adviseur is een 
veelzijdig en 
afwis selend 
beroep’
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