PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN - PIP
Plenda wil het leren plannen & organiseren actief op de kaart
zetten binnen het onderwijs. Samen met een groeiende groep
scholen zien we dat deze vaardigheden bijdragen aan een
geslaagde leerontwikkeling. Ook bieden deze vaardigheden
kansen voor leerlingen om meer studieverantwoordelijkheid te
nemen en eigenaarschap te tonen.
Met de Plenda bieden wij tools om dit mogelijk te maken.

ONS DOEL VOOR SCHOLEN EN INSTITUTEN:
Met het Plenda Implementatie Plan (PIP), willen wij scholen helpen
bij het zo optimaal mogelijk inzetten van de Plenda. Wij willen
ontzorgen; niet iedere school hoeft het wiel opnieuw uit te vinden.
Wij adviseren nadrukkelijk zo vroeg mogelijk te beginnen met de
voorbereidingen. Wij zien namelijk steeds weer bevestigd dat de
scholen waar de Plenda door het hele team gedragen wordt, het
gebruik van de Plenda de meeste vruchten afwerpt. Het PIP is er
ook voor scholen die al met de Plenda werken. Het plan bestaat uit
een vrijblijvend verkennend gesprek, het PIP Stappenplan en het PIP
Motivatie Doc.
1. EEN ADVISEREND OF VERKENNEND GESPREK
We gaan het hebben over de verwachtingen t.a.v. de Plenda en welk
doel de school voor ogen heeft. Er wordt een startpunt vastgesteld,
bekeken hoever de leerlingen met plannen zijn en wat de situatie op
school is. We kijken wat nodig is om zo optimaal mogelijk met de
Plenda het nieuwe schooljaar te starten.
Door onze ervaring met inmiddels al vele Plendascholen, weten we
wat er idealiter nodig is om de implementatie zo soepel mogelijk te
laten verlopen. We hebben alle stappen op een rij gezet in het PIP
Stappenplan, dat als leidraad wordt gebruikt. Aan het einde van het
gesprek is duidelijk welke stappen de school kan nemen.
Het verkennend gesprek is kostenloos en vrijblijvend, maar wij
hopen uiteraard dat zoveel mogelijk scholen het advies ter harte
nemen en ook daadwerkelijk oppakken. Zowel nieuwe als
bestaande Plenda scholen hebben baat bij het PIP.
2. HET PIP STAPPENPLAN
Het team kan aan de slag met de kennis die is opgedaan bij het
verkennend gesprek. Het doel is om een stappenplan te maken met
actiepunten die nodig zijn om met de Plenda, het docententeam en de
leerlingen aan de slag te gaan. We hebben een document uitgewerkt
met daarin de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben
opgedaan. Het bestaat uit elementen die een school helpen bij het
maken van een stappenplan. Alle klanten van Plenda kunnen dit
document opvragen.
Dit kan de school uiteraard allemaal zelf oppakken, maar er kan ook
de hulp ingeroepen worden van een Plenda coördinator.
3. HET PIP MOTIVATIE DOC
Dit document staat vol met handvatten, argumenten en munitie om
leerlingen te motiveren en ondersteunen bij het in gebruik nemen van
de Plenda. Het heeft raakvlakken met de workshop, dus ook hier
geldt dat het raadzaam is deze ruim voor de aanvang van het nieuwe
schooljaar te bekijken en bespreken met het team. Vooral: wie gaat er
wat en wanneer doen.

HET PIP BESTAAT UIT:
• 1. Een verkennend gesprek
• 2. Het PIP Stappenplan
• 3. Het PIP Motivatie Doc

DE PLENDA WORKSHOP
Deze is voor de docenten- en het ondersteunende team, zoals
IB-ers en coaches. Het is vooral een praktische workshop waarmee
begeleiders handvatten krijgen voor in de lessen en tijdens de begeleiding van leerlingen. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe men
leerlingen kan motiveren en ondersteunen met plannen. In de
workshop kunnen zaken boven water komen, die goed zijn om mee
te nemen bij de verdere uitvoering van het PIP. We adviseren dan ook
deze workshop op tijd plaats te laten vinden. In ieder geval voor
de zomervakantie.
Een workshop duurt 2 uur, met maximaal 20 personen.
EXTRA MATERIALEN
We hebben posters waarop de 4 pijlers van Plenda en het waarom
van plannen worden uitgelegd. Deze pijlers staan ook in het
PIP Motivatie Doc en de Plenda zelf uitgelegd. Er zijn oefenvellen
om het plannen uit te proberen. Op de oefenvellen staat de lay-out
van het weekoverzicht. Je kunt hiermee met leerlingen het 6 Stappenplan oefenen of ouders en docenten de methode laten ervaren. We
hebben ook flyers om mee te geven naar huis voordat ze de agenda
krijgen of bij een open dag.
AANVULLENDE DIENSTEN
Het is mogelijk een Plenda coördinator het PIP te laten begeleiden of
om na een paar maanden een evaluatie te organiseren met Plenda. Er
zijn ook presentaties mogelijk of workshops voor ouders. Alle aanvullende mogelijkheden staan op de website. Deze diensten worden ook
besproken tijdens het verkennend gesprek.
DE PIP DOCUMENTATIE
De documentatie behorende bij het PIP is nog in de maak.
Ze komen zowel digitaal als op papier beschikbaar.
Het PIP zelf kun je wel al opvragen, het PIP Motivatie Doc verwachten
we eind maart klaar te hebben.

WE STAAN JE GRAAG TE WOORD
WIL JE MEER WETEN OVER DE DIENSTEN,
KOSTEN EN MOGELIJKHEDEN BETREFT HET PIP?
BEL 06 18923339 OF MAIL INFO@PLENDA.NL
WWW.PLENDA.NL

