
The leader in me 

In de vorige KidsNews stond al een stukje geschreven over dat wij als school gaan werken 

volgens de 7 gewoonten die bij de The leader in me horen. Hier en daar zijn sommige 

termen/gewoonten al zijdelings genoemd in vorige nieuwsbrieven. 

Tijdens de laatste studiedag hebben wij als school een start gemaakt met het formuleren van 

een visie. Onze visie is gebaseerd op 3 kernwoorden: 

 lef 

 samen  

 trots 

 

Deze kernwoorden zullen volgend jaar ook terug te zien zijn in de school, net als de 7 

gewoonten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7 gewoonten 

De Leader in me werkt vanuit een principe van 7 gewoonten. 

Als je vanuit deze gewoonten handelt creëer je met elkaar een klimaat waarin effectief 

gewerkt kan worden door iedereen. 

 

Afhankelijkheid 

1. Wees proactief 

2. Begin met het eind in gedachten 

3. Belangrijke zaken eerst 

Onafhankelijkheid 

4. Denk Win-Win 

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 

6. Creëer synergie 

Wederzijdse afhankelijkheid 

7. Houd de zaag scherp 



 

Toelichting 7 gewoonten 

Met proactief zijn wordt bedoeld dat je zelf actie onderneemt als je iets wil bereiken in 

plaats van dat je afwacht, en anderen voor jou het tempo laat bepalen.  

Beginnen met het eind in gedachte zorgt ervoor dat je doel helder is en dat je weet waar je 

naartoe wilt.  

Bij gewoonte drie ga je kiezen wat het belangrijkste is en wat op de tweede plek komt. Op 

die manier weet je beter waar je aan toe bent en kan je beter plannen.  

Met win-win denken ga je op zoek naar een oplossing waar je allebei beter van wordt. Zo 

kom je verder en is iedereen bereid voor elkaar te werken.  

Eerst begrijpen, dan begrepen worden is een van de moeilijkste gewoonten, ook voor 

volwassen. Soms moet je eerst goed luisteren naar een ander, voordat je zelf zegt wat je 

ergens van vindt. Misschien kom je er dan een stuk sneller uit samen.  

Bij Synergie creëren speel je in op elkaars kwaliteiten en probeer je samen tot een hoger 

niveau te komen dan je in je eentje zou bereiken. 

Tot slot kunnen wij dit samen alleen realiseren door de zaag scherp te houden. We moeten 

elkaar alert houden op deze manier van werken.  

 

Om op school de zaag scherp te houden, werken we met een “Lighthouse team”. 

Het Lighthouse team bestaat uit Jannine, Sabina en Yannick. 

Deze leerkrachten zorgen ervoor dat de 7 gewoonten binnen de school levendig blijven en 

goed worden ingezet. 

Ook zijn zij het aanspreekpunt over The Leader in Me binnen de school voor zowel kinderen, 

ouders als andere leerkrachten. 

 

Door op Kids College te werken volgens deze 7 gewoonten van Covey zijn wij ervan 

overtuigd dat kinderen hun basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in hun 

vervolgopleiding. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail ons gerust: 

jaafjes@vechtstreekenvenen.nl, shoogerdijk@vechtstreekenvenen.nl of 

yschoenmakers@vechtstreekenvenen.nl.  

 

Kids College, Jannine Aafjes, Sabina Hoogerdijk en Yannick Schoenmakers, april 2021. 
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