
Ik ben erg enthousiast over IRIS 

Connect, omdat het zo eenvoudig 

te gebruiken is. Bovendien kun je 

de video’s bekijken waar en 

wanneer je maar wilt. Dat scheelt 

veel tijd omdat je het eventueel 

ook gewoon tussen de middag of  

thuis terug kunt kijken. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Mariënheem 

Stichting mijnplein 
“We vinden het 

belangrijk dat de 

leerkrachten van elkaar 

leren.” 

 
Hetty Groote Schaarsberg 

(directeur) 

IRIS Connect 
 



 
Waarom wij kiezen voor IRIS 

Connect?  

 

In onze school werken we met 

basisgroepen. Dat houdt in dat de 

kinderen les krijgen van meerdere 

leerkrachten. We zijn dus al 

gewend om veel met elkaar 

samen te werken. Met de komst 

van IRIS Connect hebben we daar 

meer invulling aan kunnen geven.  

 

We vinden het belangrijk dat de 

leerkrachten van elkaar leren. 

Door de video’s met elkaar te 

delen vergroten de leerkrachten 

het leereffect. Ze ontwikkelen 

zichzelf niet alleen maar door de 

feedback die ze krijgen, maar ook 

door collega’s aan het werk te zien 

en daar effectieve methodes van 

op te pikken en toe te passen in 

hun eigen werk. 

 

Dit is het tweede schooljaar dat we IRIS 

Connect gebruiken. Vorig jaar hebben we 

gebruikt om te wennen zonder verplichting. 

Enkelen hebben dat ook gedaan en zijn er zeer 

over te spreken. Dit jaar gaan we het breder 

inzetten. Ik ben erg enthousiast over IRIS 

Connect, omdat het zo eenvoudig te gebruiken 

is. Bovendien kun je de video’s bekijken waar 

en wanneer je maar wilt. Dat scheelt veel tijd. 

“Omdat ze zelf bepalen 

wat er met de opnames 

gebeurt, voelt het heel 

veilig” 

Vertrouwen & Veiligheid.  

 

De belangrijkste drempel voor de leerkrachten 

is om zichzelf terug te zien en te horen. Dat zijn 

ze niet gewend. Maar omdat ze zelf kunnen 

bepalen wat er met de video’s gebeurt, voelt 

het toch heel veilig.  Om elke dag weer een 

beetje beter te worden zijn veiligheid en 

vertrouwen essentieel voor ons. Door het 

gebruik van IRIS Connect kunnen we dit nog 

veel beter vastleggen in de cultuur van onze 

school. 

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.  
 

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.  

IRIS Connect 

Bieslook 2E 

6942 SG Didam 

 

Telefoon: 0316 – 74 53 00 

Email:  contact@coachenreflect.nl 

Website: www.coachenreflect.nl  
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