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Kids College in beweging 

 

Het Junior Lighthouse Team 

 

Wij zijn heel druk bezig om de zeven gewoonten van Covey vorm te 

geven in school. Daarbij horen ook allerlei leiderschapsrollen. Deze 

leiderschapsrollen horen bij gewoonte 1: Wees Proactief.  

Het idee hiervan is dat een kind verantwoordelijkheid neemt voor een 

actieve houding in zijn groep.  

 

Misschien heeft u wel gehoord dat uw kind ook een leiderschapsrol heeft gekozen en de 

bijbehorende naam bedacht, zoals: 

- de grondzoeker (zorgen dat de vloer schoen is), 

- Blits Boy (zorgen dat de Blits boeken uitgedeeld worden) het zonnetje (het bedienen 

van het zonnescherm), 

- de chromebookmonsters (uitdelen van de chromebooks), 

- lekkerbekkie (eten geven aan de vissen in groep 3/4). 

 

Op Kids College hebben wij een lighthouse team. Hierin zitten juf Sabina, juf Jannine en 

meester Yannick. Zij hebben de leiderschapsrol om alles wat te maken heeft met The Leader 

in Me en de 7 gewoonten levend te houden. 

Ik wil een junior lighthouse team op gaan richten om alles wat de kinderen vinden mee te 

kunnen nemen in dit traject. 

Vandaar dat ik de volgende leiderschapsrol aan de kinderen van groep 5 t/m 8 aangeboden 

heb, d.m.v. onderstaande vacature. 

 

Vacature (groep 5 t/m 8):  

 

Leiderschapsrol: Junior Lighthouse Team   

 

Wat is het doel van het junior lighthouse team? Alle kinderen voelen 

zich fijn en hebben het naar hun zin bij ons op Kids College! 

 

Wat doet het junior lighthouse team? 

• Het junior lighthouse team vraagt aan alle groepen van de school of ze ideeën hebben. 

Ook ik zal onderwerpen op de agenda zetten. Daarnaast bespreken we activiteiten die 

de school organiseert zoals feesten en excursies.    

• We vergaderen ongeveer 1 keer per maand tijdens schooltijd. De kinderen wordt dan 

gevraagd wat goed gaat en wat beter kan hier op Kids College. 

• Als er punten zijn die verbeterd kunnen worden, geeft het junior lighthouse team advies. 

 

Wie komen er in het junior lighthouse team? 

Het junior lighthouse team bestaat uit vier leden. Dit zijn de vertegenwoordigers van groep 5, 
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6, 7 en 8. Uit iedere jaarlaag wordt 1 leerling gekozen, die voor een half jaar onderdeel 

uitmaakt van het team.  

Belangrijk is dat je er plezier in hebt om mee te denken en mee te praten!  

 

Waarom is het leuk om deel te nemen aan het junior lighthouse team? 

 Het junior lighthouse team is dé manier om je mening te geven  

 Het junior lighthouse team is dé manier om samen met andere leerlingen na te 

denken over verbeteringen voor de school   

 

Lijkt het je leuk om met mij mee te denken over hoe we onze school nog leuker kunnen 

maken. Solliciteer dan om lid te worden. 

 

Lever een briefje in met je naam en vertel waarom jij graag onderdeel wilt zijn van het junior 

lighthouse team. De briefjes moeten uiterlijk donderdag 25 november worden ingeleverd in 

mijn kantoor.  

 

Met vriendelijk groet,  

 

Angela van Scheppingen  

 

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

avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl 

Kids College, Angela van Scheppingen, oktober 2021. 
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