Leadership op het GGH
Leadership is het Engelse woord voor leiderschap. Al sinds
de oudheid wordt er gediscussieerd over wat leiderschap
inhoudt. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar
nog steeds af.
Op het GGH zien wij dat het belangrijk is dat de leerlingen leren leiderschap te krijgen over hun eigen leven, door
hun talenten en vaardigheden te ontdekken en ze ook
steeds meer te durven laten zien. Wij willen ze stimuleren
om dit te zien als een grote ontdekkingstocht waar de leerling zichzelf echt durft te laten zien. Zo zullen zij steeds
beter in staat zijn om zichzelf en anderen te stimuleren,
inspireren en om samen te werken. De wereld vraagt om
goede leiders.

klas 2 en 3
Talenten?
klas 1
Wie ben ik?

klas 4 en 5
Verhouding met
omgeving?
klas 6
Jezelf
aansturen?

Om leiderschap te tonen is het belangrijk om jezelf goed te leren
kennen. Vragen die leerlingen gesteld worden zijn bijvoorbeeld: waar
zitten mijn talenten? Hoe kan ik, wat ik belangrijk vind, goed overbrengen aan een ander? De persoonlijke groei van leerlingen vindt
continu plaats. Op het GGH spelen wij bewust in op deze groei door
per leerjaar leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen die passen bij de
leeftijd van de leerling.
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klas 1
Wie ben ik?
Wat kan ik voor school
en anderen betekenen?
Hoe leer ik plannen?

•
•
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klas 2 en 3
Welke talenten heb ik?
Welke talenten zie ik in
anderen?
Hoe sta ik zelf in de groep?

•
•

klas 4 en 5
Hoe verhoud ik mij tot
mijn omgeving?
Dienstbaar zijn:
maatschappelijke stage
Mogelijkheid tot:
Leadershipweekend
Mentorassistentschap
in klas 1 en 2

•
•
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klas 6
Thema: dit is mijn jaar...
Hoe leer ik mijn eigen
leven en leerproces zelf
aan te sturen?
Hoe creëer ik mijn
toekomst?

