
 

 

 

Op de school van uw kind (het Kesper College) is een 

Denktank actief. De taak van de Denktank is het on-

dersteunen van het implementeren en bewaken van 

het gedachtengoed van Steven Covey met als doel 

een officiële  ‘The Leader in Me - school’ te worden. 

Wij houden u van de vorderingen m.b.t. het behalen 

van dit doel op de hoogte door elk kwartaal een 

nieuwsbrief naar u te sturen. In deze nieuwsbrief kunt 

u lezen wat wij als school hebben gedaan en nog van 

plan zijn om te gaan doen.  

 

In deze nieuwsbrief van november 2019 leest u over: 

• Visualiseren normen en waarden 

• Tijd voor talent 

• Denktank jongeren 

• werkweek 3 tl - 4 havo – 5 vwo 

 

 

Visualiseren normen en waarden 
 
 

Het afgelopen jaar zijn wij binnen het Kesper College bezig geweest met het bedenken 

en vaststellen van onze normen en waarden. 

 

Het team van collega´s is hier een deel van de studiedag mee bezig geweest en er is bij de leer-

lingen een enquête afgenomen om te kijken wat zij belangrijk vinden binnen de school. 

 

De 3 belangrijkste waarden die hier uitkwamen waren: 

1. Veiligheid 

2. Verantwoordelijkheid 

3. Respect 

 

Momenteel zitten we in de laatste fase waarbij er samen met de leerlingen gewerkt wordt 

aan de visualisatie van de normen en waarden. Deze week zal dit zichtbaar zijn in de school . 

 

 

 



 

 

Tijd voor talent 
 
 

Dit jaar willen we een pilot starten om meer tijd te besteden aan talent op onze school. 

Bij leerlingen en collega´s is er veel talent aanwezig en dat willen we graag inzetten. Binnen tijd 

voor talent willen we aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen en hun betekenisvolle 

keuzes aanbieden. Hierbij willen we natuurlijk hun motivatie voor school bevorderen. 

 

 

Denktank leerlingen 
 
 

Als ‘Leader in Me – school’ stimuleren wij de leerlingen om eigenaarschap te nemen . 

Wij zijn daarom voor het derde schooljaar van start gegaan met de denktank voor leerlingen. 

9 leerlingen komen elke week samen om activiteiten te bedenken en uit te voeren . 

Afgelopen jaar zijn er vanuit de denktank veel leuke activiteiten georganiseerd . 

Dit schooljaar staat er in ieder geval weer het kerstgala, foto-dag en Valentijnsdag op het pro-

gramma. Wij hopen er weer een bijzonder jaar van te maken . 

 

Werkweek 3tl, 4 havo en 5 vwo 
 
 

Sinds 3 jaar gaan alle pre-examen klassen ( 3tl , 4 havo en 5 vwo ) op werkweek 

naar het buitenland. Omdat wij een Covey school zijn, hebben de leerlingen hierin een stem. 

Dit jaar hebben alle pre-examen klassen een poster gekregen van Europa met een rode cirkel 

erop. Deze cirkel stond voor de range waarin de klassen hun steden mochten nomineren, waar zij 

graag heen zouden willen gaan . 

 

Zij hebben de volgende steden genomineerd : 

1 : Keulen 

2: Praag 

3: Lyon 

4: Kopenhagen 

5: Normandië 

 

Voor deze steden heeft de werkweekcommissie uitgezocht welke steden haalbaar zijn of niet. 

Na een presentatie hebben de leerlingen mogen stemmen, welke stad het dit jaar gaat worden! 

Na een spannende stemming mogen wij bekend maken dat we dit jaar naar Praag zullen gaan! 

 

De laatste stap in dit proces is het invullen van het dagprogramma. 

Ook hierbij zullen wij de jongeren weer betrekken, om er zo een “eigen” week van te maken! 

 

Jullie worden nog op de hoogte gehouden van dit spannende , leuke en interessante proces! 

 


