
Maandag  
Op maandag ben ik vrij. De kinderen hebben online les. 
Mikail, mijn zoon van elf, volgt de lessen zelfstandig en 
mijn vijfjarige dochter Nisa help ik hierbij. Ze werken 
rondom het thema ‘bakker’ en daarom maken we cup - 
cakes. Rekening houdend met de huidige maat regelen 
werk ik de komende week voornamelijk vanuit huis. 
Alleen als het echt nodig is, werk ik op kantoor.  1  2

Dinsdag  
Heerlijk om de dag op te starten met een kopje thee. 
We beginnen het teamoverleg met de vraag van  
de dag: ‘Wat was voor jou een levensveranderende 
ervaring?’ Die kan ik wel heel makkelijk beantwoorden. 
Dat was mijn eerste schooldag op de basisschool; 
dankzij mijn liefdevolle en creatieve juf Marja ben ik het 
onderwijs in gegaan. Vandaag werk ik samen met mijn 
collega Clara aan het doorontwikkelen van de training 
‘Opvallend gedrag bij peuters’. We nemen actuele 
artikelen door en op kantoor scan ik artikelen die wij 
later nog willen teruglezen. 3  4

Woensdag  
Woensdagochtend bereid ik de training ‘Spelend leren’ 
voor en pleeg wat telefoontjes en beantwoord en 
schrijf mailtjes. In de middag hebben we met het team 
SOWJK een tussentijds overleg via Teams. Ook al is het 
op afstand, het is fijn om elkaar weer even te zien en  
te spreken. Na ons overleg maak ik een start met een 
nieuw innovatieproject ‘Samen Groeigericht Oefenen’. 
Het is een handreiking voor de basisschool, gericht op 
groei en samen oefenen m.b.v. (inzet van) coöperatieve 
werkvormen. 5

Donderdag   
Donderdagochtend heb ik telefonisch overleg met  
een aantal scholen om bijeenkomsten in te plannen.  
In de middag heb ik overleg via Teams met de IB’er  
en bouwcoördinator van basisschool Prins Willem 
Alexander. Dit is een afstemmingsoverleg over de 
training KIJK! Beredeneerd Aanbod dat op de planning 
staat. Ook bespreken wij de ins en outs van de 
beheerdersrol in KIJK! Webbased. 

Vrijdag 
Vrijdagochtend werk ik op kantoor. Ik geef de online-
training ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Deze training 
is een onderdeel van de instroomtraining ‘Basis ve’ voor 
pm’ers. De deelnemers zijn heel betrokken en enthousi-
ast en dat is zo fijn bij een onlinetraining. In de middag 
heb ik telefonisch overleg met de directrice van de 
Meester Schabergschool. Samen stemmen we af en 
plannen we data in voor een coachingronde  
(op spelend leren). 6
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‘ Ook al is het overleg 
op afstand, het is fijn 
om elkaar weer even  
te zien en te spreken.’
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