
Bijlage 1: Taakomschrijving teamcoach
Onderwijs
● Coördineert de uitvoering van het onderwijs in het team.
● Zorgt voor de afstemming van het onderwijs binnen het team.
● Neemt initiatieven rondom onderwijsvernieuwing en stimuleert de teamleden

tot het nemen van initiatieven.
● Bewaakt en bevordert het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen

het team.
● Organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de

onderwijsuitvoering.
● Stelt een tussentijdse verantwoording op over het onderwijs in het team

(lesbezoek/cum laude), of geeft hier de opdracht voor.
● Adviseert en informeert de directie over het te voeren beleid.
● Verzorgt het onderwijs in één of meerdere vakken.
● Levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling van het team.
● Neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen gericht op afstemming

en aansluiten van het onderwijsproces.

Leerlingondersteuning
● Coördineert de dagelijkse gang van zaken rondom het mentoraat en/of de

coaching van het team en zaken als verzuim en de gezamenlijke opvang van
verwijderde leerlingen.

● Zorgt mede voor het beleid en de uitvoering (LOF-formulieren) van
leerlingondersteuning.

● Werkt samen met de teambegeleider voor verwijzingen naar het TB-overleg,
dan wel andere hulp intern (bijv. XL-begeleiding) of extern.

● Ondersteunt teamleden bij de omgang met leerlingen met een complexe
problematiek.

Personeel
● Begeleidt docenten door middel van lesbezoeken en ontwikkelgesprekken met

behulp van de app Lesobservatie; begeleiding kan ook uitgevoerd worden op
basis van intervisie en/of collegiale consultatie.

● Begeleidt en/of assisteert collega's bij het voeren van (lastige) gesprekken met
leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s).

● Coacht teamleden bij de uitvoering van het onderwijs en de ondersteuning van
de leerlingen.

● Voert kort verzuimgesprekken.

Algemene taken/vaardigheden
● Durft verantwoordelijkheid te geven aan teamleden.
● Zet de kwaliteiten van de diverse teamleden in.
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● Stimuleert dat teamleden elkaar aanspreken bij ongewenst gedrag en
complimenteert teamleden bij gewenst gedrag.

● Vertoont voorbeeldgedrag.
● Bereidt het teamoverleg en de teamstarts voor en leidt deze als voorzitter.
● Is aanwezig in het hoofdgebouw en/of het juniorgebouw voor de opvang

van leerlingen.
● Levert een bijdrage aan de organisatie van het Open Huis (de open dagen).
● Stuurt het teamplan aan en evalueert dit plan, onder andere op basis van

geleverde bijdragen van teamleden.
● Verdeelt de teamtaken in overleg met de teamleden en bewaakt de taakverdeling

en uitvoering van de teamtaken, onder andere door het aanleveren en beoordelen
van de resultaatgerichte opdrachten van de verschillende taken.

● Is op de hoogte van de gang van zaken op school.
● Neemt deel aan bijeenkomsten met de direct leidinggevende (adjunct-directeur).

Overige voorwaarden
● Minimaal 4 dagen aanwezig (0,8 fte).
● Bereid tot scholing.
● Bereid om de taak van teamcoach in elk willekeurig team uit te voeren.
● Verzorgt (een deel van de) lessen in het team waarbinnen de taak van

teamcoach wordt uitgevoerd.
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