LIGHT VERSIE GENK

Algemene informatie context: Samen voor Beter, DILBEEK

Begeleiding door CTO

In Dilbeek volgden de 10 scholen van scholengemeenschap Samen voor Beter samen
een coachingstraject bij het CTO. De scholen hadden niet allemaal een taalbeleid,
maar ze hadden wel elk hun eigen prioriteiten. De meeste prioriteiten hadden te
maken met het M-decreet en het zorgbeleid van de school. De scholengemeenschap
geloofde sterk in de kracht van coaching om onderwijs te veranderen. Daarom werden
alle zorgcoördinatoren en –leerkrachten opgeleid tot coach.
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