




Ik richt me tot de groep…
Glimlach… je bent er zoveel mooier door !
Armen kruisen = buitensluiten
Een mooi evenwicht tussen…
o Ik laat me zien…
o Ik volg…
 Fris voor de dag ! (geeuwen = dodelijk)
 Actief deelnemen aan het gesprek.
Niet te rap opgeven, zelf in gang schieten…









Graag een apart lokaal voor de leerkrachten!
Mag ik een eigen plekje hebben ?
Geen vaste plaatsen a.u.b. !
Een informatiebord is wel nuttig !
Het mag hier gezellig zijn :
o een bloemetje, een verjaardagskalender
Geen rommel a.u.b.
o Iedereen ruimt zijn eigen boeltje op !
Plaats voor een drankje en een hapje…

Hou rekening met de generatie- en cultuurverschillen!
 Kernwoorden hierbij :
o uitnodigen
o luisteren
o soms : niet ingaan op…
o soms : meegaan met…
o humor/grapjes/…
 Zelf initiatief nemen kan wonderen doen,
nodig eens een collega uit voor een pintje…










Respect !
Doe je niet anders voor, wees jezelf.
Toon interesse voor de ander.
Een goede luisterhouding is belangrijk.
Niet bang zijn om je eigen ervaring te delen.
Humor zet deuren open.
Ga discreet om met informatie.
Durf je eigen mening te zeggen..

Kwestie van vertrouwen ???
 Bied hulp.
 Zeg het.
 Kweek een band.
 Wees authentiek.
 Durf al eens met jezelf lachen.
 Wees discreet…
 Organiseer een kennismakingsronde voor
nieuwe leerkrachten !



Je kan bij een massa mensen terecht :
 mentor / groene leerkracht
 parallelcollega
 zorgco
 directeur
 andere beginnende leerkrachten
 iemand waar je een band mee hebt
Opgelet : leer je grenzen kennen !
Laat je niet leven.






Hoe luisteren ?
 Een open houding !
 Eerst luisteren, dan reageren.
 Weet tegen wie je wat kan zeggen.
 Knikken, hummen,… toon dat je luistert !
 Wees zoals een olifant :
o met grote oren…
o met een olifantengeduld…
o met een dik vel…

Mijn plek
in het
personeelslokaal…
Niet altijd
zo evident !

