
 

Kids College in beweging 
 

Het Junior Lighthouse Team stelt zich voor. 

 

Vorig schooljaar zijn wij op school gestart met The Leader in Me. De doelen die het team gesteld heeft voor 

het aankomende schooljaar zijn dat we er samen voor gaan zorgen dat The Leader in Me zichtbaarder 

wordt in school en dat de leerlingen meer een schoolbrede leiderschapsrol gaan vervullen. Hiervoor hebben 

wij de hulp ingeroepen van de leerlingen.  

 

 
Graag stellen wij aan u voor: Het Junior Lighthouse Team! 

 

Het team bestaat uit Levi en Maysa (groep 3/4), Mike en Mats (groep 5/6), Amber en Stella (groep 7/8). 

Zoals het Junior Lighthouse Team zelf zegt: "Wij zijn goed in samenwerken, plannen en creatief denken. 

Daarnaast hebben wij de witte pet op, kunnen we goed naar elkaar luisteren en zijn we proactief. Dé 

eigenschappen die ervoor gaan zorgen dat dit een succes wordt." 

 

 
 

Dit team gaat het komende half jaar aan de slag met het omschrijven van schoolbrede leiderschapsrollen 

en de sollicitatieprocedure uitzetten. Zij zullen in de groepen gaan vertellen wat de rol inhoudt en wat je 

daarvoor moet kunnen. Ook gaan zij met de verschillende groepen in gesprek over hoe we The Leader 

in Me zichtbaarder kunnen maken in de school. Het eerste idee is al bedacht: Er worden foto's gemaakt 

van kinderen die de gewoonten hebben laten zien in hun gedrag. Deze foto's worden in de boom 

gehangen in de hal om dit aan andere kinderen te laten zien. De eerste gewoonte is 'Wees proactief'. Het 

Junior Lighthouseteam is al heel proactief geweest met het bedenken van ideeën, zoals u kunt zien op 

de foto. Dit is dan ook de eerste foto die in de boom hangt. Ook zal er iedere maand in de Kids News een 

gewoonte aan bod komen. Wij houden u van de vorderingen op de hoogte!  


