IRIS Connect

Deventer

Basisschool De Flint is de eerste
basisschool in ons land die lessen
analyseert met behulp van IRIS
Connect. Via het platform van
IRIS Connect kan de leerkracht
lessen vastleggen om later zelf te
analyseren. Ook kunnen de lessen
gedeeld worden met een collega
om samen de les te bekijken en
feedback te ontvangen.

“Ik raad het elke leerkracht
aan. Je ziet gelijk wat beter
kan. Je wordt je veel meer
bewust van de manier
waarop je lesgeeft.”
Meester Martijn

De uitdaging
Inmiddels zijn de collega’s van
de Flint vertrouwd geraakt met
het gebruik van IRIS Connect.
Lessen worden opgenomen,
teruggekeken en gedeeld met
collega’s. “Wij richten ons nu op
de wijze waarop wij naar onze
eigen beelden kijken en op
welke manier er feedback wordt
gevraagd en gegeven.” Het
team van de Flint wordt in dit
proces begeleid door Saxion.
Hoe formuleer je een goede
feedbackvraag? Hoe zorg je dat
de feedback effectief is? Welke
woordkeuze gebruik je? De
uitdaging voor de Flint is om
hier een weg in te vinden
waardoor het werken met IRIS
Connect nog effectiever wordt.

IRIS Connect
Professionalisering staat bij de
meeste scholen hoog in het
vaandel. IRIS Connect biedt
scholen de mogelijkheid om
professionalisering door te
voeren en zorgt voor het
ontstaan van een
kwaliteitscultuur binnen de
organisatie. De leerkrachten
leren van zichzelf en van elkaar.
Elke les die een leerkracht geeft
is een kans om er van te leren.
IRIS Connect moedigt collegiale
consultatie aan tussen
leerkrachten.

De Flint ziet nog veel meer mogelijkheden om
IRIS Connect te gebruiken. Lessen delen met
collega’s van andere scholen. De leerkracht die
vragen heeft over zijn aanpak van een leerling
met zeer specifieke leerproblemen kan een
expert van buitenaf raadplegen door eenmalig
de opname te delen. Ook binnen de eigen
school zijn er nog mogelijkheden.

“De beelden zijn goed
beschermd en dat geeft
collega's en ouders veel
vertrouwen”
Het team ziet kansen om IRIS Connect te
koppelen aan schoolontwikkelingsthema’s. Zo
kan de rekencoördinator meekijken met
collega’s en feedback geven op de
rekendidactiek. De interne begeleider kan
zorggesprekken opnemen en de beelden
gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan.
De Flint is nog lang niet uitgeleerd en kan met
IRIS Connect de professionaliteit van de
leerkrachten en daardoor de kwaliteit van het
onderwijs weer verder verbeteren.

Met IRIS Connect investeert u op een
effectieve, kosten en tijd besparende wijze in
scholing voor uw personeel. U creëert een
cultuur waar continu leren en verbeteren
vanzelfsprekend is. IRIS Connect geeft de
leerkracht de mogelijkheid om kwaliteit in
eigen hand te nemen met behulp van veilige
cloud en video technologie.
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