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Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, 

Fijn dat u de tijd neemt om deze “The Leader in Me” oudergids te lezen. De gids is 

gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief leiderschap van 

Stephan Covey. Deze principes zijn vertaald in een schools kader “The Leader in me” 

Als school werken we volgens deze gewoonten. 

Wereldwijd werken er ongeveer 2800 scholen volgens dit framework. Ook in 

Nederland groeit het aantal TLIM-scholen. Het is dus niet nieuw. Het is voor ons wel 

vernieuwend. Het geeft ons namelijk een gezamenlijke taal welke wij binnen de 

school gaan gebruiken. Deze taal is erop gericht dat het kind centraal komt te staan 

bij het vormgeven van de eigen ontwikkeling. De Jules Verne is de eerste school in 

Alkmaar die hiervoor wil gaan! 

We hopen dat u de tijd wilt nemen om deze gids te lezen. Uiteraard staan wij open 

voor ideeën en suggesties met betrekking tot deze gids. 

Mede namens het team, 

Ingrid IJsseldijk, directeur  
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Gewoonte 1: Wees pro-actief: 

Je maakt je eigen keuzes 

 

 

 

 

 

 

 

Als je pro-actief bent zeg je: Ik neem de leiding over mijn eigen leven. Ik ben zelf 

verantwoordelijk voor mijn keuzes. Ik kan kiezen hoe ik op andere mensen of op 

situaties reageer. Ik zit zelf ‘achter het stuur!’. 

Voorbeelden: 

• Je ruimt zelf je spullen op. 

• Je  neemt je taak serieus ook als er niemand kijkt of controleert; 

• Je wilt geen gaatjes in je gebit en daarom poets je je tanden uit jezelf; 

• Je vraagt om hulp als je dat nodig hebt.  

• Als je iets verkeerds hebt gedaan, bied je je excuses aan. 

• Zorgen voor je eigen gymtas en spullen voor school. 

• Zelf aankleden. 

Jonge kinderen begrijpen snel dat verschillende keuzes tot verschillende resultaten 

leiden. Het is belangrijk dat we kinderen leren na te denken over de resultaten 

voordat ze een keuze maken. We leren ze na te denken over wat de keuzes voor 

henzelf betekenen. Maar ook welke effecten hun keuzes op anderen hebben.  
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Gewoonte 2: 

Begin met het einddoel voor ogen: 

Maak een plan  

Dit betekent dat je van te voren bedenkt wat je 

wil bereiken. Het lezen van een recept voordat je gaat koken is een voorbeeld van het 

gebruiken van gewoonte 2. Bij jonge kinderen is het maken van een puzzel een mooi 

voorbeeld. Ze kijken eerst naar het plaatje (het einddoel) voordat ze beginnen te puzzelen. 

• Leg voordat je vanavond gaat slapen je kleren voor morgen klaar; 

• Pak pen en papier en noteer drie doelen die je wilt bereiken, bijvoorbeeld beter je 

huiswerk maken of je tanden poetsen. Maak een plan. Leg je lijstje op een veilige plek waar 

je het kunt zien; 

• Vertel je vader of moeder wat je later wilt worden; 

• Maak een lijstje wat je ’s morgens moet doen om op tijd op school te komen 

 

Op school zijn we met de kinderen ook bezig met het bepalen van het einddoel. Ze bepalen 

voor zichzelf een doel. Aan dit doel gaan ze werken. Deze doelen kunnen per kind en per 

leeftijdscategorie sterk verschillen. Zo is er bijvoorbeeld een kleuter die graag wil leren 

fluiten en er is een groep 8 leerling die graag naar de Havo wil. Beide doelen worden serieus 

met de kinderen besproken. Op basis van de doelen wordt met de kinderen een plan 

gemaakt.  

 

Het is wel de bedoeling dat het kind de baas over het plan is. 

Ook met de groep worden doelen besproken. Wat voor groep willen we zijn? Wat vinden we 

als groep belangrijk? Gezamenlijk wordt een missie statuut opgesteld. Hierin beschrijft de 

groep wat het einddoel voor dit schooljaar is.  

Ook thuis kunt u met de kinderen aan het werk met einddoelen en het maken van plannen. 

Dit kan heel klein zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van de taken of het uitvoeren van 

bepaalde activiteiten.  

Onderstaande vragen zijn voor de kinderen ook heel leerzaam om in het gezin te bespreken. 

• Wat vinden wij belangrijk in ons gezin? 

• Hoe willen we met elkaar omgaan? 

• Wie kan welke unieke bijdrage aan het gezin leveren? 

• Wat vinden wij belangrijke doelen voor ons gezin? 

• Welke unieke talenten en vaardigheden hebben we? 

Belangrijk is dan wel om door te vragen en de vraag te stellen en waar zien we dit aan? 
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Gewoonte 3: 

Belangrijke zaken eerst:  

Van alle gewoonten is dit de lastigste. Waarom? Omdat we allemaal geneigd zijn om 

dat wat dringend is of juist gemakkelijk is, voor te laten gaan. Het is ook niet 

gemakkelijk om belangrijke zaken eerst te doen. Maar wel verstandig. Daarnaast 

houd je vaak meer tijd over dan je denkt. 

Nadenken over wat er allemaal aan het einde van de week gedaan moet zijn, kan 

voor kinderen overweldigend zijn. Kinderen aanleren hoe ze kunnen bepalen wat het 

meest belangrijk is, kan daarom zeer ontspannend werken.  

 

Het werken met planningen of lijstjes kan kinderen in deze erg goed helpen. Het 

geeft kinderen visuele ondersteuning van alle gedachten die ze hebben. 

 

Sommige kinderen vinden het erg fijn om met een eigen weekplanner te gaan 

werken. Hier zou je samen met je kind elke week een planmoment voor kunnen 

noteren. Zo leert het kind al vroeg keuzes in de planning maken. Deze keuzes zal het 

kind ook op school en later in het leven moeten maken. 
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Gewoonte 4: 

Denk win win, zoek naar 

voordeel voor iedereen: 

De gedachte achter deze gewoonte is dat je gelooft dat iedereen kan winnen. Het is 

niet ik-of-jij, het is wij. In dit geloof gaan we ervan uit dat er genoeg voor iedereen 

is. Als je win-win denkt ben je gelukkig als een ander iets goeds overkomt.  

Uiteraard zijn voor u als ouder sommige zaken niet acceptabel. Toch kan het erg 

interessant zijn om het gesprek met de kinderen vanuit een win-win mindset in te 

gaan. Er zal veel minder tegengestribbeld worden. 

  

We leren de kinderen op school welke situaties er zijn. We gaan hierbij uit van de 

volgende opties: 

 

Win-Verlies 

Verlies - Verlies 

Win – Win 

 

Het belangrijkste van het leren omgaan met gewoonte 4 is het leren inzien van 

voordelen voor anderen. Op school zullen we gebruik gaan maken van de 

zogenaamde win-win overeenkomst. Door deze overeenkomst te gebruiken worden 

de  

voordelen van de verschillende partijen heel  

helder zichtbaar. 
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Gewoonte 5: 

Eerst begrijpen dan begrepen worden: 

luister voordat je praat 

 

Een mooi oud gezegde luidt: “Je hebt niet voor 

niks twee oren en maar 1 mond!’ 

Bij deze gewoonte leren we kinderen dat het beter 

is om eerst te luisteren voordat je praat. Door de 

tijd te nemen om naar een ander te luisteren kun je een hoger niveau van 

communiceren bereiken.  

  

Bij het aanleren van gewoonte 5 moeten we rekening houden met de leeftijd en het 

ontwikkelingsstadium van heel jonge kinderen. Kleuters moeten bijvoorbeeld nog 

leren om vanuit het standpunt van een ander te kijken. Deze gewoonte kan het best 

aangeleerd worden door luisteren te benaderen als een vaardigheid die je moet 

oefenen.  

Leren luisteren zonder de ander te onderbreken en leren luisteren met oren, ogen en 

hart helpt kinderen om gewoonte 5 toe te passen. 

  

Vanaf de middenbouw gaan we de kinderen aanleren dat je moet luisteren om te 

begrijpen en niet om de ander te kunnen overtuigen.  

Talking stick 

Op school hanteren we bij conflicten de zogenaamde talking stick. Als er een conflict 

is krijgt één van de twee kinderen de Talking stick. Dit kind vertelt zijn kant van het 

verhaal en geeft deze pas aan de ander als hij het gevoel heeft begrepen te worden. 

Als de andere de talking stick krijgt benoemt deze eerst de essentie van het verhaal 

van de eerste. Daarna mag de tweede zijn verhaal doen. Zo komen beide 

standpunten goed aan bod en kan het probleem daadwerkelijk worden uitgesproken.  

  

De talking stick is zo’n mooi voorbeeld van hoe The leader in Me is opgebouwd uit 

bouwstenen van verschillende tijden. De 

talking stick werd in de tijd van de indianen 

door de stamoudsten bij conflicten gebruikt. 
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Gewoonte 6:  

Creëer Synergie: 

Samen bereik je meer. 

 

Synergie ontstaat als twee of meer mensen samen werken aan een betere oplossing 

dan ze in hun eentje hadden kunnen vinden. Het is niet jouw manier of de manier 

van de andere. Het is een betere manier. Dit wordt wel eens 1 + 1=3 genoemd. 

 

Dit is mogelijk doordat twee mensen samen over hun ideeën gaan nadenken. In de 

natuur komen heel mooie voorbeelden van synergie voor. Denk hier bij maar eens 

aan een groep vogels die in de winter naar het zuiden vliegt. Doordat ze in V-

formatie vliegen ervaren ze minder weerstand. Hierdoor kunnen ze samen een 

grotere afstand afleggen als iedere vogel afzonderlijk. 

 

Daar waar er in het onderwijs vaak van gelijkheid tussen kinderen wordt uitgegaan 

doen we dit door toepassing van deze gewoonte juist niet. We erkennen, nee sterker 

nog, we omarmen verschillen. 

Deze verschillen leiden tot meer inzichten en dus tot meer oplossingen. Dit merken 

we in de klas bij het samenwerken van de leerlingen en we merken dit als we met 

het schoolteam aan verbetertrajecten samenwerken. 

Voorbeelden: 

• Noteer drie dingen waar je goed in bent. Noteer vervolgens drie dingen waar 

iemand anders goed in is, bijvoorbeeld je broer, je zus of een vriend of vriendin. 

Werk samen aan een gezamenlijke opdracht; 

• Maak eens samen met iemand het ontbijt, gebruik elkaars talenten. 
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Gewoonte 7:                                                                                           

Houd de zaag scherp:                                                       

Hoe zorg ik goed voor 

mezelf? 

Met houd de zaag scherp wordt 

bedoeld dat je moet zorgen voor 

evenwicht in je leven. De 

metafoor van de zaag komt 

vanuit het volgende verhaal: 

Er was eens een man die zeer druk was met het omzagen van een boom. Hoewel hij 

zich enorm inspande boekte hij niet veel vooruitgang. Toen een voorbijganger hem 

eens vroeg waarom hij niet stopte om zijn zaag te slijpen gaf hij aan dat hij te druk 

was met zagen. 

 

Gewoonte zeven herinnert ons eraan dat we het beste uit onszelf kunnen halen als 

we in balans zijn. We willen kinderen leren dat ze goed moeten zorgen voor lichaam 

en geest. Zorg je niet goed voor jezelf, dan is het moeilijk om goed te functioneren. 

 

• Eet gezond; 

• Slaap genoeg; 

• Speel buiten; 

• Doe leuke dingen met je vrienden; 

• Geniet van de dingen die je leuk vindt; 

• Houd een dagboek bij; 

• Leer nieuwe dingen 

• Lekker relaxen. 

 

 

Dit is een eigenschap die alle andere eigenschappen mogelijk maakt! 

 


