
 

 

Op de school van uw kind is een Denktank actief. De 

taak van de Denktank is het ondersteunen van de 

school bij het implementeren en bewaken van het ge-

dachtengoed van Steven Covey. Eens per kwartaal 

ontvangt u van ons een nieuwsbrief waarin u leest wat 

er binnen de school gebeurt om een ‘’The Leader In 

Me’’-school te worden/zijn/blijven. 

 

In deze nieuwsbrief van November 2020 leest u over: 

 

• Visualiseren normen en waarden 

• Denktank jongeren 

• De werkweek 

• Covey driekwartieren voor het team 

• Kennisbank mentoraat 

• Tijd voor Talent 

 

 

Visualiseren normen en waarden 
 
 

Vorig jaar zijn er posters opgehangen binnen de school die aandacht besteden aan de normen en 

waarden binnen het Kesper College. Een aantal van onze leerlingen hebben deze zelf gemaakt. 

Deze gingen bijvoorbeeld over taalgebruik en hangen nog steeds binnen onze school in de gangen!  

 

Momenteel is de werkgroep Normen & Waarden bezig met het opzetten van een meer geïntegreerde 

aanpak binnen de school, door een koppeling te maken met de Leefstijl-methode. De komende 

periode zullen wij dus onze normen en waarden meer zichtbaar gaan maken binnen de school.  

  



 

 

 

Denktank leerlingen 
 
 

De Denktank Jongeren heeft dit schooljaar een behoorlijke uitdaging. Alle initiatieven die 

aangedragen worden dienen passend vormgegeven te kunnen worden volgens de Corona regels. Dit 

betekent dat er ook activiteiten niet door zullen gaan, zoals het Kerstgala dat de afgelopen twee 

jaren een groot succes is gebleken!  

 

Desondanks blijven onze leerlingen onverstoorbaar brainstormen over wat zij dan wél kunnen 

organiseren binnen het Kesper College. Zij laten daarbij zien flexibel en creatief te zijn; zo zijn zij 

momenteel een 'Mondkapjes Winactie' gestart. De leerlingen hebben posters gemaakt en er komt 

een ware contest, waarbij alle leerlingen mogen stemmen op het mooiste of meest creatieve 

gedragen mondkapje binnen de school. Behalve dat het creativiteit bij de leerlingen stimuleert, 

zorgen zij er met deze actie ook voor dat het dragen van mondjes aantrekkelijk wordt voor alle 

leerlingen. Kortom, een hartstikke mooi initiatief vanuit de Denktank Jongeren!  

 

Bovenstaande is zomaar een voorbeeld van wat de Denktank Jongeren doet. En zij zoeken nog 

betrokken leerlingen om aan te sluiten bij hen! Dus enthousiasmeer jouw zoon of dochter om deel te 

nemen aan de Denktank Jongeren!  
 

De Werkweek 
 
 

De werkgroep die gaat over de Werkweek staat door alle Corona perikelen voor een grote uitdaging. 

Afgelopen maart konden wij niet naar Praag, en vervolgens konden we ook de verzette trip in 

september niet door laten gaan. Inmiddels zijn deze leerlingen examenkandidaten en wordt een 

alternatief bedenken dus een uitdaging. Maar we geven niet op, want het is een ontzettend mooie 

ervaring voor de leerlingen om een trip als deze te maken! We zijn dus wel aan het kijken naar de 

mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de leerlingen die aankomend voorjaar op schoolreis gaan, is het ook spannend hoe dit allemaal 

zal lopen. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Ook hier zullen we, indien nodig, proberen 

een alternatief te bedenken. Wie weet hoe de komende periode zal verlopen, we houden het in de 

gaten!  
 



 

 

Tijd voor Talent 
 
 

De leerlingen van 3TL zijn dit schooljaar gestart met Talentontwikkeling. De eerste periode hebben 

deze leerlingen kunnen kiezen uit Bootcamp of Creatief Schrijven, twee hele verschillende 

activiteiten om mee bezig te kunnen zijn! Voor de rest van het schooljaar staan de andere keuzes al 

op de planning. In totaal is er divers aanbod, zodat deze leerlingen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen in andere activiteiten dan alleen de reguliere schoolvakken. Mooi om te zien dat onze 

leerlingen ook excelleren in deze creatieve activiteiten! Bij een succesvolle uitvoering wordt Tijd 

voor Talent wellicht nog verder uitgerold binnen het Kesper College! 

 

Covey driekwartieren Team 
 
 

Alle medewerkers van het Kesper College krijgen door het gehele schooljaar heen verschillende 

momenten aangeboden om zich bezig te houden met ons Covey gedachtengoed. Middels 

realistische casussen, aangaande gebeurtenissen die wij daadwerkelijk in de school meemaken, 

zullen wij aandacht besteden aan alle zeven eigenschappen van Covey. Wij houden hiermee onze 

visie scherp en kunnen zodoende de Covey gedachten ook meegeven aan de leerlingen.  

 

Hieronder de Covey eigenschappen op een rijtje. Volgens deze principes werken wij op het Kesper 

College.  

1. Wees proactief; je maakt je eigen keuzes. 

2. Begin met het einddoel voor ogen; maak een plan.  

3. Belangrijke zaken eerst; eerst werken, dan spelen. 

4. Denk win-win; zoek naar voordeel voor iedereen.  

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden; luister voordat je praat.  

6. Creëer synergie; samen is beter.  

7. Houd de zaag scherp; evenwicht voelt het best.  
 

 
Kennisbank mentoraat 
 
 

De Week tegen het Pesten was een groot succes. Per klas is hier in de mentor halfuren aandacht aan 

besteed. Dit kon op verschillende manieren; samen video's kijken, een test invullen of gezamenlijk 

in gesprek gaan. Het opengooien van dit onderwerp levert op dat leerlingen die zich gepest voelen, 

zich eerder zullen durven uit te spreken, omdat het taboe nu weg is om hierover te kunnen praten. 

Uiteraard zijn wij altijd preventief bezig om te zorgen dat pesten zo weinig mogelijk voorkomt 

binnen het Kesper College.  

 

Daarnaast gaat de Kennisbank Mentorraat aan de slag met een ondersteunende rol voor mentoren. 

Zij krijgen een breder aanbod om de mentor halfuren invulling te geven. Een mooie en nuttige taak 

om de komende periode mee aan de slag te gaan! 

  



 

 

  

Talent gezocht 
 
 

Sinds de start van de Denktank, hebben wij één of meerdere ouders gehad, die met ons hebben 

meegedacht in de bovenstaande ontwikkelingen. 

 

Binnen een leader in me school, is het van belang dat naast de collega’s en leerlingen, ook ouders 

input hebben in de plannen de we maken. 

Dit jaar hebben onze twee ouders helaas de keus gemaakt, om te stoppen met hun werkzaamheden 

binnen de denktank. 

 

Wij zijn dan ook hard op zoek naar enthousiaste ouders, die mee willen denken in ons process. 

Zoals bij elke vacature hebben ook wij enkele wensen: 

 

• U bent enhousiast (en bij voorkeur getraind) over de 7 eigenschappen. 

• U kunt en durft buiten de gebaande paden te denken. 

• U kunt 1x per maand (digitaal) aansluiten bij een denktankoverleg. 

• U bent proactief en durft te zeggen wat en hoe u zaken graag ziet. 

 

De ouders hebben tot nu toe meegedacht in de denktank jongeren, tijd voor talent, of de 

nieuwsbrief,  maar bij alle andere activiteiten wordt meedenken gewaardeerd! 

 

Heeft u interesse?  

 

Mail dan naar Edwin.vanoostenrijk@horizon.eu en wij zullen u benaderen voor een gesprek! 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

DENKTHANKS! 
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