
Een groep onderwijsprofessionals ging naar Amerika samen met de 
CED-Groep om nog meer expertise over Teach Like a Champion op te 
doen. Frank ‘Teach’ Teunissen blogt…  
 
I wanna TEACH in America…. 
Vandaag de eerste school bezocht: de Newark Middle School met leerlingen in 
de leeftijd van  groep 7 t/m de tweede brugklas. 
We vielen mooi op tijd binnen met 24 man om de Openingcircle bij te wonen: 
de hele school (zo’n 250 leerling-studenten) in de aula met 100 % aandacht 
voor directeur, leraren en elkaar. Veel toegepaste Teach: Draai en Praat, 
Bliksembeurten, Weet niet, geldt niet en steeds weer de volle 100% aandacht 
voor wie aan het woord was. Met een blijkbaar vanzelfsprekende norm en een 
aandeel van de leerlingen in de uitvoering. Daarna een welkom door de 
Principal en een vrij rooster om klassen te bezoeken, naar believen. We waren 
overal welkom, any time, any class. 
 
Efficiënte betrokkenheid 
Wat meteen opviel waren de rust en de efficiënte routines, alsmede het grote 
aandeel in de lessen van gedreven leerkrachten. Teachtechnieken kwamen in 
een hoog tempo voorbij en het effect op de leerlingen was meteen zichtbaar, 
hoewel sommige observanten wel wat meer P-factor hadden willen zien. 
Tussendoor en na afloop van de bezoeken uitwisseling van ervaringen met 
elkaar en nadenken over de betekenis voor ons Nederlandse onderwijs. 
 
Paul Bambrick-inspiratie 
Om 16.00 uur een ontmoeting met Paul Bambrick (Schrijver van o.a. 
Leverage Leadership) die het gezelschap inspireerde en met name de 
aanwezige directieleden voorhield dat de verstandigste keuze als je aan de 
invoering van Teach op je school denkt, toch allereerst een keuze voor je doel 
is: wat wil je met de school voor je leerlingen betekenen? Welke resultaten wil 
je bereiken en hoe?  
 
In beeld brengen 
Vervolgens is een zinvolle tweede stap om data te verzamelen en in beeld te 
brengen hoe ver van of hoe dicht bij je bij je gewenste situatie bent. 
Op je uitgestippelde pad daarnaartoe kun je met effectieve lessen de 
Teachtechnieken benutten. 
 
Als met al een enerverende dag met veel indrukken. De beste zullen wel 
boven komen drijven, maar dat kunnen voor alle deelnemers andere zijn… 


