praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
om je te laten coachen door Frank Coert
Word met coaching een betere leraar!

Mijn gegevens
Naam: Frank Coert
Functie: Onderwijsadviseur
Telefoonnummer: 079 329 54 46
E-mailadres: f.coert@onderwijsadvies.nl
Expertise
Kwaliteiten die ik in mijn werk inzet zijn: kennis van en
gerichtheid op het primaire proces, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid.
•
•
•
•

Coachen en begeleiden van startende leraren, leraren die zich verder willen
ontwikkelen, leraren die het vak lastig vinden en inspiratie en tools zoeken;
Video-interactie begeleiding;
Flitsbezoeken;
Begeleiden coachen van teams in de coaching van leerlingen (o.a. in het kader van
eigenaarschap en gepersonaliseerd leren)

Thema’s:
Kunst en Wetenschap van het lesgeven (Marzano)
Coöperatief leren – momentcoaching
Alle vormen van directe instructie
Gepersonaliseerd leren
Wat ik als coach met mijn expertise wil
Voor mij staat het primaire proces centraal. Ik wil leraren de tools geven om leerlingen (en
zichzelf) vol tot hun recht te laten komen.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door…
Kijken, analyseren, begeleiden, zo nodig sturen, vragen stellen om leraren een eigen toon te
laten vinden waarin de klas, de individuele leerling en de leraar optimaal kunnen
functioneren

Mijn drijfveren
Het primaire proces, de relatie tussen leraren en leerlingen heeft me mijn leven lang
uitermate geboeid. Ik gun elke leraar de ruimte om zich daarvoor in te zetten en vooral ervan
te genieten omdat deze leraar weet dat wat hij doet er werkelijk toe doet.
Ik ga graag met die leraar mee op zoek zoals ik ook zelf altijd op zoek ben geweest.
Mijn motto
Ik ben mottoloos, maar als ik hier dan toch wat moet schrijven dan is het een citaat uit
‘gevormd of vervormd?’ van Jan Bransen: Je hebt tekenen en dansen. Tekenen is een
middel dat leidt naar het doel: de tekening. Dansen is doel en middel tegelijk. Het product
van dansen is het dansen zelf. Het gaat om het plezier, de beweging, de concentratie in het
dansen zelf, het proces. Laten we in onderwijs vooral ook veel dansen!
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