Coaching op het Fioretti College Hillegom

Coaching helpt de leerling. Onze school loopt voorop met coaching en dat werpt zijn vruchten af.
We zien dat terug in de tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen en ouders. Zij geven aan de
persoonlijke aandacht bijzonder op prijs te stellen.
Wat doet het Fioretti College Hillegom aan coaching?
Ongeveer twee jaar geleden zijn we gestart met coaching als onderdeel van gepersonaliseerd leren
ofwel maatwerk voor leerlingen. Die periode heeft ons veel geleerd. Op dit moment zijn er drie
speerpunten.
1. Als eerste hebben we het persoonlijke coachgesprek van alle leerlingen met hun persoonlijke
coach. Dat is meestal een docent waar ze ook les van krijgen. Dat doen ze in principe eens
per drie weken: soms iets meer, soms iets minder, afhankelijk van de noodzaak en
mogelijkheden. Het is roostertechnisch behoorlijk lastig om alles goed voor, tussen de lessen
door en na school te plannen. Zeker bij docenten die meer dan 12 leerlingen coachen. Het
lukt echter vrijwel altijd. Tijdens die gesprekken vertelt de leerling zoveel mogelijk over
zichzelf hoe het met hem of haar gaat. Dat kan gaan over de resultaten, over hoe lastig het
leren zelf is of bijvoorbeeld over de leerling in zijn eigen klas. Het is de bedoeling dat
leerlingen dat registreren in de digitale omgeving Simulise. Deze omgeving blijft zich
ontwikkelen, evenals de leerling zelf.
2. Als tweede krijgen de klassen groepscoaching. Die wordt in principe eens per week gegeven
door de twee klassencoaches. Zij informeren de klas dan over actuele zaken of spreken over
wat er speelt in de klas. Onderwerpen als pesten, samenwerken en presenteren kunnen aan
de orde komen. Als derde is er het COL-gesprek. Dit Coach-Ouder-Leerling-gesprek wordt
zoveel mogelijk geleid door de leerling. Ouders en coach stellen vragen. Het geeft de brede
ontwikkeling van de leerling aan, waarbij hij of zij zelf de accenten kan leggen.
3. Is het dan klaar met de ontwikkeling van coaching? Nee, de ontwikkeling van coaching op
onze school zal nooit klaar zijn. We willen wel iedere dag een stap beter worden. Een
werkgroep coaching plant studiemomenten op studiemiddagen om alle coaches op een goed
niveau te krijgen, zodat uw kind steeds beter gecoacht worden tijdens hun schoolloopbaan.
De persoonlijke aandacht die het Fioretti College Hillegom daarbij geeft met coaching is
uniek en vooruitstrevend.

