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Aanvangsbegeleiding van topkwaliteit

Inge: “De aanvangsbegeleiders hebben samen 
in grote lijnen het verloop van het schooljaar 
voor starters neergeschreven. Dat hebben ze 
op punt gezet en aangevuld met persoonlijke 
opvolging maar ook samenkomsten met de vol-
ledige groep starters.” Ann: “Onze aanvangsbe-
geleider smijt zich niet 100 maar 200 procent 
om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt. Wat 
bij haar besproken wordt is vertrouwelijk en 
staat los van de beoordeling die onze directeur 
zal geven. Starters worden ondersteund maar 
de directeur start de beoordeling wel met een 
blanco blad.”

Dialoog en communicatie zijn de stokpaardjes 
binnen de begeleiding. Inge: “Wij moedigen on-
ze starters aan zich open te stellen. Het is geen 
eenrichtingsstraat met alleen maar feedback 
van onze aanvangsbegeleiding naar de starters. 
Ze krijgen de kans om vragen te stellen, pro-
blemen aan te kaarten en samen met andere 
starters ervaringen uit te wisselen. Door pro-

actief problemen aan te kaarten en in groep 
met andere starters te werken ontstaat er een 
positieve wisselwerking. Wij als VA’s onder-
steunen hen daarin door mee te helpen om de 
tijdlijn rond hun TADD-aanvraag te bewaken. 
Wanneer moeten ze zich kandidaat stellen? Wat 
als er bezwaar is tegen een beoordeling? Waar 
moeten ze rekening mee houden? Wij helpen 
hen hierbij en krijgen daarvoor ook hulp van de 
COV-inspraakbegeleider.”

Zowel als starter als vakbondsafgevaardigde 
sta je er nooit alleen voor. Ann: “Dat we raad 
kunnen vragen bij het COV en steun krijgen van 
het personeel helpt ons vooruit. Het maakt ons 
sterker. Voor scholen waar het misschien niet 
zo vlot werkt hebben wij één tip: blijf communi-
ceren, hoe moeilijk het soms ook is. Doordat wij 
dit met ons twee doen, draag en steun je el-
kaar. Inge: “Die achterban is heel belangrijk zo-
dat wij weten waarop we moeten letten. Zij ge-
ven soms zaken aan waar wij niet aan denken. 
Naar starters is die communicatie over de wer-
king van school en vakbond van groot belang, 
want voor hen is alles nog nieuw. Als ze goed 
lesgeven dan volgt een positieve beoordeling 
vanzelf. De rest groeit mee wanneer ze steun 
en hulp krijgen en aannemen. Er is veel moge-
lijk wanneer we open blijven praten met el-
kaar.”

Kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is een must voor starters. Iets 
wat vakbondsafgevaardigden Ann Steinier en Inge Pintelon in 

basisschool Cade mee in goede banen leiden. “Wij hebben een weg 
afgelegd maar nu loopt onze aanvangsbegeleiding op rolletjes binnen 

onze school en de andere scholen binnen onze gemeenschap.”

STRAF VERHAAL

Ann en Inge 

Door proactief problemen aan te kaarten en in groep met andere starters 
te werken ontstaat er een positieve wisselwerking.

Er is veel mogelijk wanneer we open blijven praten met elkaar.


