
HET KIR-COACHTEAM (CT)
Veel scholen gaan in de eerste schoolweken beginnen met een
teamvergadering. Dit kan een goed moment zijn om als
schoolteam te bespreken welk personeelslid de rol KIR-coach
graag op zich wil nemen en plaatsneemt in het KIR-coachteam.
Deze coaches kunnen zich opgeven via het digitale
opgaveformulier.

TAKEN KIR-CT LEDEN
• De KIR-leerlingen steunen en zo nodig sturen bij het

plannen en uitvoeren van taken.

• In samenwerking met de KIR-leerlingen het schoolteam
informeren over de ontwikkelingen van de KIR.

• Meedenken over de ontwikkeling van de
KinderInnovatieRaad, de leerlingenraden op de
basisscholen en een krachtige wisselwerking tussen
beide.

• Deelname aan één of twee KIR-CT bijeenkomsten in
Thialf. Als eerste vindt er in de herfst tot kerst periode
voor alle KIR-contactpersonen een informatie
bijeenkomst plaats. Daarnaast is er de mogelijkheid om
later in het schooljaar deel te nemen aan een
meedraaisessie om de activiteiten van de KIR-
leerlingen van de eigen school in de praktijk te zien
en te ervaren.

• Deelname aan twee online KIR-CT evaluatie-
bijeenkomsten via Microsoft Teams.

• Fungeren als eerste contactpersoon van de coach
van de KIR (Gert van der Veen).

TIPS
• Het is wenselijk de taak KIR-contactpersoon toe te

voegen aan het taakbeleid van de school.
• Qua compacte organisatie is het handig wanneer de

KIR-contactpersoon ook de begeleider is van de
vergaderingen van de leerlingenraad op school.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de KinderInnovatieRaad staat op de
website: KinderInnovatieRaad.nl.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de projectleider
Gert van der Veen.

Email: Gert.vanderveen@ambion.nl
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