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De Parkschool in Coevorden, één van de scholen van Arcade. © Esselien de Groot

Hardenberg / Coevorden - Dr. Jay Marino geeft maandag 4 april in Theater De
Voorveghter een masterclass aan onderwijzend personeel van Onderwijsstichting
Arcade, waar alle openbare basisscholen uit Hardenberg en Coevorden deel vanuit
maken.
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In deze masterclass vertelt Marino hoe het lukt om de onderwijsresultaten
duurzaam te verbeteren. Hij vertelt op inspirerende wijze hoe hij iedereen in de
KNMI geeft code geel af vanwege zware
school weet te betrekken, de verbinding legt tussen alle niveaus en hoe hij gedeeld
windstoten
eigenaarschap en focus creëert. Hij linkt de theorie heel herkenbaar aan de praktijk
van alle dag door concrete voorbeelden, foto’s en video’s te gebruiken. Jay
Hardenberg Buiten is afgelast
Marino is iemand van de kleine stappen in een continu proces van verbetering van
het onderwijs. Door zijn gedegen theoretische kennis en zijn grote
Zomertijd gaat vannacht in
praktijkervaring stelt hij iedereen in staat aansluiting te maken met het
Deze
maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.      
ontwikkelproces van
de website
eigen school.
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Marino werkt als eindverantwoordelijk schoolleider (superintendent) in het primair
en voortgezet onderwijs in verschillende schooldistricten in de Verenigde Staten.
Hij richt zich daarbij op het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie
en het leren in de 21e eeuw. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en heeft over
dit onderwerp verschillende boeken en publicaties geschreven. In Nederland is hij
een veel gevraagd en inspirerend keynotespeaker bij landelijke conferenties, voor
schoolbesturen en schoolteams. Zijn good practice spreekt velen uit het onderwijs
aan, omdat hij vanuit verbinding en eigenaarschap op alle niveaus een eigentijds
antwoord biedt op passend onderwijs in een eigentijdse leeromgeving, passend bij
de competenties van de 21e eeuw.
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De gedachte van Marino past prima binnen het beleid van Onderwijsstichting
Arcade. ‘Op verschillende scholen binnen onze stichting wordt de manier van
onderwijs geven tegen het licht gehouden. Aanleiding is dat we tegenwoordig heel
anders tegen leren aankijken’, vertelt bestuursvoorzitter Aranka van Heyningen.
‘Het is één van de redenen dat alle directeuren en Intern Begeleiders van de
scholen dit jaar al eerder een masterclass van Jay Marino hebben gevolgd en
vervolgens een scholingstraject hebben gevolgd. Het is nu aan de scholen zelf om
te kijken op welke wijze hier een vervolg aan gegeven wordt.’
‘Elke school heeft zijn eigen identiteit en vrijheid qua beleidskeuzes als het gaat
om onderwijsinhoudelijke aspecten. Ze hebben echter allen gemeen dat ze zich
voortdurend willen blijven ontwikkelen. Het gaat om een constant proces binnen
de hele organisatie, van bestuur tot leerlingen. Niemand ontsnapt aan continue
verbeteringen’, besluit Van Heyningen.
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