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De denktank van het Kesper college heeft voor het schooljaar 2020-2021 een mission statement 

opgesteld. Dit schooljaar is de denktank veel meer door de organisatie van het Kesper College heen 

verweven en is hierdoor veel zichtbaarder dan voorheen. 

Wij hebben besloten ons op een zevental big rocks te richten waar we getracht hebben heldere en 

einddoelen SMART te formuleren. 

Wij zullen ons het komend schooljaar gaan richten op de volgende big rocks: 

• Kennisbank Mentoraat 

• Covey momenten voor het team 

• Een werkweek voor de pre-examenklassen 

• Talentontwikkeling voor jongeren 

• Activiteiten vanuit de jongeren denktank 

• Verdere implementatie van My-box in de (kern)school 

• Normen en waarden door jongeren zichtbaar gemaakt binnen de school 

 

Binnen de denktank heeft ieder lid een leiderschapsrol binnen 1 van de big-rocks en is dit lid 

verantwoordelijk voor het activeren/bewaken van het proces. Per maand komen we een keer bij 

elkaar om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen of om ondersteuning te vragen. 
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Big-rock:  Kennisbank Mentoraat 

Deze werkgroep ontwikkelt een lesprogramma voor de mentorlessen op het Kesper college. 
Voor de volgende thema’s wordt er materiaal en een programma aangeleverd: 

• Covey activiteiten 

• Studievaardigheden 

• Leefstijl 
 
Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten binnen het Kesper college en hebben het volgende 
einddoel voor dit schooljaar: 
 

“mentoren weten waar ze informatie kunnen vinden over de invulling van het 
mentorhalfuur en passen dit  enthousiast toe.” 
 
 
Big-rock:  Covey momenten  

Het Kesper College is een Leader in Me - school. Dit houdt in dat we werken met het gedachtegoed 

van Steven Covey, waarbij 7 gewoonten centraal staan. Een belangrijk uitgangspunt is dat we werken 

van binnen naar buiten. Oftewel, eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden 

en jouw doelgerichtheid en dan pas kijken naar de ander en jouw relaties met anderen. Voordat we 

dit kunnen verwachten van onze leerlingen zullen we hierin als team een voorbeeld moeten zijn voor 

onze leerlingen. Dit betekent dat we moeten kijken naar onszelf, onze samenwerking en ons 

handelen op het Kesper College. Gedurende het jaar zijn er verschillende Covey momenten voor het 

team om hier aandacht aan te besteden. Dit jaar gaan we starten met een pilot waarbij we op een 

nieuwe manier invulling gaan geven aan deze momenten voor het team.  

Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten binnen het Kesper college en heeft het volgende 

einddoel voor dit schooljaar: 

“Het schooljaar 2019-2020 zullen er 7 momenten gepland worden, waarin de collega’s actief 

aan de slag zullen gaan met de verschillende eigenschappen van Covey.” 

 

  



Big-rock:  Werkweek  

Sinds enkele jaren gaan wij met de pre-examenklassen op werkweek naar een buitenlandse stad. 
De organisatie van deze werkweek wordt, conform het Leader in Me-gedachtegoed, samen met de 
leerlingen opgezet. Leerlingen hebben de kans om mee te denken over de locatie en het programma. 
Via deze weg proberen wij de jongeren regisseur te laten zijn van dit spannende, maar bijzonder 
leerzame onderdeel van hun schoolcarrière op het Kesper College. 
 
Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten binnen het Kesper college en heeft het volgende 

einddoel voor dit schooljaar: 

“Leerlingen zijn aan het eind van het jaar in hun cirkel van moed gestapt en hebben in een grote 
stad wereldwijsheid en zelfstandigheid opgedaan.” 
 
 
Big-rock:  Talentontwikkeling 

In het schoolplan van het Kesper College staat dat wij als school aandacht willen besteden aan 
talenten van jongeren. Vanuit de denktank is het initiatief gekomen om een programma te gaan 
ontwikkelen waar jongeren hun talent kunnen laten zien. 
Wij boren via dit programma van twee kanten de talenten van onze jongeren en docenten aan. 
Jongeren en docenten die een talent hebben, kunnen dit doceren aan de jongeren die hier interesse 
in hebben. Jongeren die zelf niet een talent hebben wat ze kunnen doceren, maar wel enthousiast 
zijn om zich te ontwikkelen kunnen deze talenten van klas/schoolgenoten leren. 
Door dit talentenprogramma willen wij aandacht besteden aan de achtste eigenschap van Covey, 
inspireer anderen. Wij starten dit jaar met een pilot in de VWO bovenbouw, met als doel om dit 
komend jaar verder uit te rollen binnen de school. 
 
Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten en een ouder binnen het Kesper college en heeft het 

volgende einddoel voor dit schooljaar: 

“We hebben een succesvolle pilot gedraaid met tijd voor talent waarbij leerlingen zich op 

ander terrein hebben ontwikkeld. 

  



Big-rock:  De jongeren Denktank 

Eigen regie staat op het Kesper college hoog in het vaandel. 
Om te zorgen dat de denktank daadwerkelijk “betekenisvol” kan zijn voor het Kesper college, hebben 
wij gekozen om ook een denktank voor jongeren op te richten. 
Deze jongeren denktank heeft een voorzitter en initieert verscheidene activiteiten gedurende het 
schooljaar 2020-2021. 
Het komende schooljaar staan de volgende activiteiten reeds in de planning van de denktank: 

• Sinterklaasviering, met de versiering, uitvoering en opruimen. 

• Het kerstgala 

• Valentijn actie, waar leerlingen elkaar een roos kunnen geven als blijk van waardering 

• Foto dag, met leuke niet reguliere foto’s van de jongeren. 
 
Naast het vastgelegde programma brainstormt de jongeren denktank ook wekelijks over eventuele 
nieuwe uitdagende initiatieven! 
 
 Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten, een ouder en meerdere jongeren binnen het 

Kesper college en heeft het volgende einddoel voor dit schooljaar: 

“Dit schooljaar hebben wij onze vier big rocks succesvol uitgevoerd en geëvalueerd. Daarnaast 

hebben wij nog 1 activiteit geïnitieerd buiten onze reeds geplande big rocks.” 

 

Big-rock:  Implementatie My-box  

In het schooljaar 2018-2019 zijn we in leerjaar 1 begonnen met my-box gesprekken. 
Tijdens deze gesprekken tussen mentor/pedagogisch medewerker en leerling worden er 
ontwikkellijnen uitgekozen en geëvalueerd. 
Dit jaar staat de implementatie van my-box, in combinatie met ZIEN!, binnen de kernschool op het 
programma. 
Dit vraagt om een inhoudelijke aanpassing, om de gesprekscyclus en evaluatie momenten haalbaar 
te houden voor mentoren en pedagogisch medewerkers. 
De denktank denkt actief na over deze ontwikkeling, zodat we dit schooljaar een programma 
ontwikkelen wat in de klassen gebruikt kan worden. 
 
Deze werkgroep bestaat uit meerdere pedagogisch medewerkers binnen het Kesper college en heeft 

het volgende einddoel voor dit schooljaar: 

“My-Box en ZIEN! zijn volledig inzetbaar voor de kernschool vanaf begin studiejaar 2020-2021.” 

 

  



Big-rock:  Normen en waarden zichtbaar binnen de school   

Eind schooljaar 2018-2019 hebben wij vanuit de denktank onderzoek gedaan in de klassen naar 

normen en waarden. Klas breed hebben wij gesprekken gevoerd over welke normen en waarden 

jongeren belangrijk vinden bij het bouwen van een goede school. 

Dit jaar is vanuit de denktank het initiatief gestart om met jongeren samen posters te ontwikkelen, 

waarmee de belangrijkste normen en waarden zichtbaar worden binnen de school.  

Top 5 normen en waarden leerlingen en team Kesper College 2018/2019 

Leerlingen  

1. Rechtvaardigheid 

2. Respect 

3. Veiligheid 

4. Eerlijkheid 

5. Behulpzaamheid 

 

Team  

1. Veiligheid 

2. Respect 

3. Verantwoordelijkheid (leerling en docent zelf)  

4. Eerlijkheid 

5. Gelijkheid 

 

Deze werkgroep bestaat uit meerdere docenten en jongeren binnen het Kesper college en heeft het 

volgende einddoel voor dit schooljaar:  

Aan het einde van dit schooljaar hangen er drie door leerlingen gemaakte posters in de school 

waarop een waarde uit de top vijf zichtbaar is gemaakt. Er is een start gemaakt met een 

bewustwordingsproces bij leerlingen gekoppeld aan normen/waarden en taalgebruik.  

 

Big-rock:  Nieuwsbrief   

Elk kwartaal brengt de denktank een nieuwsbrief uit. 
In deze nieuwsbrief wordt beschreven welke acties de denktank op dat moment uitvoert. 
Via deze weg worden ouders op de hoogte gehouden van de acties van denktank. 
De denktankleden leveren per nieuwsbrief informatie aan de schrijver, zodat elke werkgroep 
aandacht krijgt in de nieuwsbrief. 
 

 

 

 


