
KIJKWIJZER MODERATOR 

INTRODUCTIE: om de ‘dialoog’/het ‘gesprek’ goed te laten verlopen 

1) Vraag je mandaat om het gesprek te leiden 
2) Wat jullie neerschreven tijdens de lezing op de kaartjes mag je aanbrengen als dit 

tijdens het gesprek ter zake doet. 
3) We zoeken samen naar antwoorden om het evalueren van onze leerlingen nog beter 

te doen, met de inspiratie van Saskia. 
4) Benoem dat er al veel goeds gebeurt. We zijn zelf competent en ervaren 
5) Na anderhalf uur willen we vanuit deze groep een antwoord of bemerkingen op de 

gestelde vragen: De vragen zal ik zo dadelijk met jullie overlopen, maar eerst dit: 
6) We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid 
7) Hoe gaan we te werk? 

a. Afspraken maken (nodig voor een groepsgesprek: onder volwassenen is dat 
ook belangrijk) 

i. Elkaar laten uitspreken 
ii. Luisteren naar elkaar 
iii. Respect voor iedere mening (ook ‘vreemde’ meningen) 
iv. Zorg dat het gesprek constructief en positief blijft 
v. Bij het afwijken van het onderwerp, terug roepen 
vi. Tijdopnemer: regelmatig tijd aangeven 
vii. Verslaggeving 

8) Dit is een kans om de school vooruit te helpen, dus durf vrijuit te spreken 
9) Na ongeveer een maand zal er feedback volgen op deze dag 

DIALOOG/GESPREK: 

1) Drie vragen met subvragen 
a. Wat hebben we nodig om in dit studiegebied om ‘breed evalueren’ waar 

te maken?  
i. Vanuit de leerkrachten? Wat verwachten we van onszelf? 

ii. Vanuit de leerlingen? Wat mogen we verwachten van onze 
leerlingen? 

iii. Vanuit het beleid? Wat kan het ons makkelijker maken om breed 
te evalueren vanuit het beleid? Dingen die ons kunnen helpen. 

b. Wat maakt dat het voor collega’s in deze groep lukt? Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk uit deze groep. Leg de link naar je eigen vak. 

i. Wanneer lukt breed evalueren wel? Wanneer lukt breed evalueren 
niet? 

c. Welke vragen over breed evalueren leven er nog? Vragen waar we als 
school iets aan hebben. 

EINDE: 

1) Laatste 15 minuten: vragen naar de ingevulde kaartjes (van tijdens de lezing van 
Saskia) over wat nog niet aanbod kwam 

2) Verslaggever werkt het verslag af tegen woensdag 21 oktober. Te sturen naar Lode. 
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