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Aanleiding voor team-teaching.  
 

De veranderende context met als gevolg de noodzaak van een organisatieverandering.  

1. De complexiteit van ons onderwijs is zo groot dat je als individuele leerkracht voor een 

loodzware opdracht staat. 

2. Onderwijs moet meer een teambeleving worden. 

3. De samenleving ziet er heel anders uit dan pakweg 30 jaar geleden.  Een ruimere samenleving = 

nieuwe uitdagingen: vergrijzing (langer werken), multicultureel gegeven, diversiteit van 

gezinsvormen, snelheid waarmee nieuwe kennis ontstaat, technologische (r)evoluties, roep naar 

individualisering en flexibilisering in onderwijs. 

4. De richtlijn voor de meer rechtmatige verdeling van de voorradige uren.  

 

 

Doel van team-teaching. 
 

1. Vernieuwing in de onderwijsorganisatie die moet leiden tot een meerwaarde die iedereen 

aanbelangt. 

2. Streven naar kwaliteitsvol onderwijs met duurzame resultaten voor leerlingen met meer 

effectieve tijd en efficiëntie 

3. De goesting om een team te vormen, doen toenemen. 

 

 

Wat is team-teaching? 
  

Team-teaching is een gestructureerde samenwerking van meerdere leerkrachten. De leerkrachten  

dragen een gelijkwaardige verantwoordelijkheid om de onderwijsdoelstellingen met de leerlingen te 

bereiken. 

Een voorwaarde voor team-teaching is, dat het gaat om een gestructureerde samenwerking.  Dat wil 

zeggen dat er formeel beslist is op welke momenten er wordt samengewerkt.  Er moet regelmaat in 

zitten.  De leerkrachten staan samen in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van die 

lessen.    

Die vorm van samenwerken kan zowel plaatsvinden in één klaslokaal of in twee ruimtes.   

 

 

 



 

 

Waarom kiezen wij voor team-teaching? 
 

1. We kiezen voor team-teaching om onze leerlingen beter te kunnen begeleiden. 

 Er zijn grote verschillen tussen kinderen in eenzelfde leeftijdsgroep. 

 De leerkrachten kunnen op elkaar inspelen en kunnen eenzelfde leerstof op een andere 

manier brengen. 

 De leerkrachten kunnen beter inspelen op de onderwijsbehoeften van een klasgroep en 

van de individuele kinderen. 

 

2. We kiezen voor team-teaching om de leerkrachten te ondersteunen.  Ze staan er dan niet 

alleen voor, vullen elkaar aan, leren van elkaar en staan zo sterker voor de klas. 

 Unieke, specifieke kennis van elke leerkracht benutten en elkaar versterken 

 

3. We kiezen voor team-teaching omdat de klasgroepen groot worden en de middelen te beperkt 

zijn om alle groepen op te splitsen. 

 Door team-teaching toe te passen kunnen we ondersteuning bieden in meer klassen 

dan wanneer slechts een paar groepen opgesplitst worden. 

 

 

 

Wat is er anders? 
 

1 klasleerkracht of duobaan Team-teaching 

Leerkracht is baas in eigen klas. 
Minder overleg nodig. 

Het werk kan gedeeld worden en er is meer 
overleg over meerdere facetten van het 
leerproces. 
 

Eén leerkracht draagt verantwoordelijkheid 
over het didactische proces.  De titularis is de 
eindverantwoordelijke voor de gegeven les. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, de 
mogelijkheid om elkaar bij te sturen en te 
versterken, minder gevaar voor ‘verlammende’ 
routine. 
Gezamenlijke energie die gebruikt kan worden 
in differentiatie, innovatie en experimenteren. 
 

Duidelijk voor de kinderen.  Eén persoon voor 
de klas. 

Kinderen ontwikkelen meer flexibiliteit door 
met twee leerkrachten in één keer om te gaan. 
 

Ouders weten bij wie ze terecht kunnen. Twee aanspreekpunten, ouders hebben meer 
kans om bij iemand terecht te kunnen.   

 

 



 

 

Organisatievormen team-teaching?  

 

 

1. Ene leerkracht geeft les, de andere partner gaat rond in de klas en 
helpt leerlingen bij de opdrachten. 

 

 

2. De leerkrachten geven dezelfde leerinhoud aan opgesplitste 
groepen.  De leerkracht en team-teacher beslissen om dit in 1 

ruimte te doen of te splitsen en bijvoorbeeld gebruik te maken van 
plusklas of eetzaal. 

 

3. Beide leerkrachten verzorgen samen het onderwijsproces voor de 
‘volledige’ klasgroep. 

 

4. Eén leerkracht geeft les aan de grotere groep, de andere leerkracht 
begeleidt een kleinere groep leerlingen met behoefte aan een 

alternatieve methode. 
 

 

5. De groep wordt opgesplitst.  De leerkrachten brengen in de 
instructiefase hun leerinhoud over in de aparte groepen. 

 

 

6. De ene leerkracht geeft les, de andere partner observeert.  Na de 
activiteit bespreken beide leerkrachten de les 

 



 

 

Spanjeschool en team-teaching 
 

1. Welke vorm van team-teaching wordt toegepast in de Spanjeschool? 

 In de Spanjeschool worden de verschillende vormen van team-teaching toegepast. 

Afhankelijk van de leerstof worden andere vorm gebruikt. 

 

2. Team-teacher in de klas van mijn kind: wanneer, hoeveel uren in de klas en  wat is zijn/haar 

taak? 

 Elke klasgroep, waar team-teaching gebeurt, beschik over een halftijdse extra leerkracht 

/team-teacher voor deze klas.  

 Er wordt een weekplanning opgesteld wanneer de team-teacher in de klas staat.  

 De team-teacher is hoofdzakelijk voor de vakken wiskunde, taal, … en eventueel WERO 

aanwezig in de klas.   

 Wie welke taken voor zich neemt, is afgesproken in een fleximatrix.  Dit is een overzicht 

van alle taken en verantwoordelijkheden die verdeeld worden over de leerkrachten.  De 

matrix kan aangepast worden als de noden van de klas veranderen.  

 

3. Hoe ziet team-teaching er in de praktijk uit?   

 Zie bijlage 1: voorbeeld fleximatrix  

 Zie bijlage 2: voorbeeld dagverloop met team-teaching 

 

4. Welke criteria worden gebruikt om de groep op te splitsen? 

 volgens de noden van de leerlingen 

 volgens de activiteit 

 omdat dit een mogelijkheid is  

 

5.  Wat met zieke leerkrachten in team of in team-teaching? 

 De visie van de school: iedereen blijft zoveel als mogelijk in zijn opdracht.   

 Bij ziekte/afwezigheid van leerkracht (al dan niet titularis of team-teacher) zorgen we 

voor een interim/vervanging of vrijwilliger. 

 Enkel bij overmacht wordt hiervan afgeweken. 

 

6. Wat met kinderen die vlugger afgeleid zijn door de groep?   

 kleinere klasgroep is niet altijd gelijk aan een stillere groep 

 tijdens de klaswerking wordt na intern overleg of op aangeven van kind/ouder zoveel als 

mogelijk rekening gehouden met de externe prikkels in 

de klas 

 maatregelen als hoofdtelefoons of studdy-buddy’s 

worden ingezet om externe prikkels te beperken 

 

 

voorbeeld studdy-buddy 

 



 

 

7. Krijgt mijn kind genoeg uitdagingen?  Wat als hij/zij sneller klaar is? 

 In de klas, wordt uitbreidingsoefenstof of een extra aanbod voorzien, net zoals in 

klassen zonder team-teaching.  Soms stellen we leerlingen aan als ‘uitlegvriend’, 

hiermee streven we niet alleen cognitieve maar ook sociale doelstellingen na.  

 Contractwerk als opdrachtenpakket kan voorzien worden. 

 

8. Krijgt mijn kind nog de nodige extra zorg? 

 Door een andere organisatie en twee paar handen in de klas, is er extra aandacht voor 

de zorg. 

 Team-teaching biedt ook meer de mogelijkheid om kinderen te observeren en daardoor 

kan er vlugger ingespeeld worden op zorgvragen van de kinderen. 

 Zorg aanbieden in de klas zorgt voor een beter gevoel bij het kind. 

 Met team-teaching krijgt ieder kind meer aandacht. 

 

9. Aan welke juf/meester stel ik vragen omtrent mijn kind?  Klasleerkracht of team-teacher? 

 Als ouders of als kind kunt u bij beide leerkrachten terecht met uw vragen. 

 Mails verstuur je best naar beide leerkrachten. 

 

10. Is de ruimte (klas) aangepast aan het aantal kinderen? 

 Het grotere aantal kinderen geeft inderdaad een behoorlijk volle klas. 

 De leerkrachten streven naar een uitgekiende klasschikking om de ruimte zo optimaal 

mogelijk te benutten. 

 

11. Is de grootte van de groep geen aanleiding voor meer vermoeide kinderen op het einde van 

de dag?  Raakt mijn kind niet overprikkeld? 

 We zetten in op rust- en stiltemomenten om het aantal prikkels te verminderen. 

 Aangepaste klasopstelling/organisatie, bewegingsmomenten, hanteren van ‘soorten 

stemmen’ (fluiterstem, spreekstem, …), hoofdtelefoons, study-buddy’s, … 

 

12. Kennen beide juffen mijn kind wel voldoende?  

 Op overlegmomenten worden zowel de inhoud van de lessen, als het functioneren en 

evolueren van de kinderen besproken. 

 Twee paar ogen, twee paar oren en twee paar handen in de klas zorgen net voor dat 

tikkeltje meer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 - FLEXIMATRIX  

 Klasleerkracht (2/3) Team-teacher (1/3) 

Wiskunde 

 Agenda 

 Voorbereiden getallenkennis, 
bewerkingen, cijferen en 
toepassingen 

 Voorbereiden lessen metend 
rekenen en meetkunde 

Verbeterwerk 
 Samen (indien de groep samenblijft) 

 Elk de leerlingen in hun groep (indien er twee groepen gemaakt worden) 

LVS wiskunde en spelling  Observeren, begeleiden in verloop 
 Objectieve afnames van de LVS 

realiseren en verbeteren 

Proeven 
 Opmaken en verbeteren van 

getallenkennis, bewerkingen, 
cijferen en toepassingen 

 opmaken en verbeteren van 
metend rekenen en meetkunde 

 Indien nodig volgens 
handelingsplan afnames in 
aparte setting 

Nederlands X  

Verbeterwerk X  

Proeven X  

Tutorlezen Samen 

Schrijven Samen 

Wero 
Samen 

Proeven - verbeteren 

Godsdienst x  

Proeven x  

Ict/media Samen 

Muzische 
 Muvo bijscholing 

 Muzikale opvoeding 

 drama 

 beeld Evaluaties 

Initiatie Frans  X 

Evalueren sociale 
Vaardigheden 

x  

Evalueren Leren Leren  x 

Rapporten x x 

Oudercontacten x x 



Oudercommunicatie 
Mailverkeer met de ouders realiseren 
en steeds team-teacher in CC 

Blog 

Opvolgen Huiswerk  Opstellen van het huiswerk 

Bij noodzaak: 
gedifferentieerd huiswerk geven 
aan bepaalde kinderen en dit 
opvolgen (corrigeren, 
communiceren met ouders) steeds 
in samenspraak met titularis 

Interne Zorg 
Fase 0 
(ook bijzondere aandacht voor AD(H)D 
kinderen en kinderen met ASS) 

Fase 1 (ook bijzondere aandacht 
voor AD(H)D kinderen en kinderen 
met ASS) 

Binnenklasdifferentiatie X beiden 

Opvolging 
handelingsplannen en 
maatregelen voor 
zorgleerlingen 

x 
zorgleerlingen voorzien van 
maatregelen 

multidisciplinair overleg 
(MDO) 

x x 

Externe Zorg Afstemmen met logo’s, beiden in samenspraak met elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 2 - DAGVERLOOP 

 

8u30 – 9u20: onthaal en godsdienst 
9u20 – 10u10: taal: creatief schrijven 
Speeltijd 
10u15 – 10u50: wiskunde: hoofdrekenen 

 Klasleerkracht geeft een korte instructie , team-teacher observeert. 

 De leerlingen gaan zelf aan de slag, leerlingen oefenen de leerstof in. 
o Een groepje leerlingen maakt de oefeningen achteraan in de klas. De 

leerlingen werken zelfstandig maar team-teacher kan zeer kort op de bal 
spelen bij fouten en verlengde instructie geven indien nodig 

o Klasleerkracht begeleidt de andere leerlingen, geeft uitleg, biedt hulp waar 
nodig en verbetert de oefeningen 

11u15 – 11u40: spelling 

 Klasleerkracht geeft korte instructie, team-teacher observeert. Daarna volgt de 
inoefening of een dictee. 

o De team-teacher helpt, via beurtsysteem, een groepje leerlingen dat aan de 
pc werkt, zelfde leerstof als diegene die in hun schrift werken.  

o De klasjuf loopt rond om te helpen waar nodig of dicteert zinnen. We 
verbeteren klassikaal. 

Middag 
13u20 – 15u00: wero + specifieke zorg 

 Klasleerkracht geeft les aan de leerlingen a.d.h.v. groepsgesprekken, filmpjes, 
voorbeelden… 

 In groepjes van 4 gaan de leerlingen mee met de team-teacher naar de plusklas. 
Daar kunnen ze de leerstof in de praktijk oefenen: soms heb je elkaar nodig, moet je 
samenwerken in groep om een mooi resultaat te krijgen. 

 De laatste 20 minuutjes gaan 3 leerlingen mee met juf Ine naar de plusklas. Daar 
krijgen ze extra zorg voor wiskunde.    

Speeltijd 
15u15 – 16u05: hoekenwerk 

 


