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10-09-2018 - Analyseren van toetsgegevens - VCO en Consent
Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders en directeuren.
Samen met zoveel mogelijk scholen willen we kijken hoe we er als VCO
en Consent voor staan. Wat zeggen de toetsgegevens ons? Waar
kunnen we ons onderwijs aanscherpen? Hoe verklaren we bereikte
successen?
De bijeenkomst wordt gegeven op verzoek van veel directeuren die de
datafeedback bijeenkomsten die in het verleden door SPOE
georganiseerd werden weer nieuw leven in te blazen.
De organisatie ligt in handen van Danielle Diele van OINO advies en
Gerard Regeling

12-09-2018 - Onderzoekend en ontwerpend leren bij oudere kinderen

Kinderen zijn van nature onderzoekend en nieuwsgierig. Hoe geef je
daar ruimte aan terwijl er ook methode doelen zijn? Deze cursus
borduurt voort op de uitgangspunten van de cursus
‘Talentontwikkeling’ die KWTO de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
Daarnaast vormt de theorie die onder Lilaland ligt een bron. Het doel
van dit traject is om aansluitend op de methode als vakoverstijgend
lessen te ontwerpen. Een apart onderdeel is het zodanig begeleiden
van leerlingen dat zij hun eigen doelen leren te formuleren.
Wat leer je?
•
•
•
•
•

integreren van de uitgangspunten van onderzoekend en
ontwerpend leren in de dagelijkse routines van je groep;
formuleren van doelen en lessen op basis van de taxonomie
van Bloom;
vakoverstijgende activiteiten verbinden aan de (kern)doelen;
begeleiden van leerlingen zodat zij hun eigen doelen leren
formuleren;
coachend begeleiden.

Werkwijze:
Als deelnemer ben je de ontwerper van je eigen lessen en activiteiten.
Door steeds meer zicht te krijgen op mogelijkheden en achterliggende
concepten, ontwerp je lessen voor je eigen praktijk. De ervaringen
delen we en worden voorzien van feedback door de mede-cursisten.
Doelgroep:
leerkrachten primair onderwijs van groep 4 tot en met 8

18-09-2018 - Voorlichtingsbijeenkomst Schoolleiders register - RDO
Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht vanuit de beroepsgroep
zelf, om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken
en verder te professionaliseren. Het bestuur bestaat uit schoolleiders
afgevaardigd door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), de
onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs en een bestuurder
afgevaardigd door de werkgeversorganisatie PO-Raad.
De Commissies Registratie en Certificering van het Schoolleidersregister
PO bestaan – op een enkeling na- uit schoolleiders. De Commissie
Registratie besluit over registratie- en herregistratieaanvragen. De
Commissie Certificering besluit over de certificeringsaanvragen van
aanbieders van professionaliseringsaanbod.
De Wetenschappelijke Raad en de Adviesraad met stakeholders van de
schoolleider. De commissies en raden adviseren over de
beroepsstandaard, criteria en professionaliseringsthema’s.
Schoolleiders professionaliseren voor het primair onderwijs
Het Schoolleidersregister PO heeft als doel om schoolleiders in hun
praktijk in het primair onderwijs te versterken. Door de trends goed in
beeld te brengen en te houden, kunnen schoolleiders voorbereid
blijven op de veranderingen die de school binnenkomen én voorop
blijven lopen. Zo kunnen ze de kinderen de beste kansen blijven bieden.
Onderwijskwaliteit
Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit
onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider is, hoe beter de
leerresultaten op school zijn. Als een slechte school een goede
schoolleider aantrekt, verbetert de kwaliteit van het onderwijs binnen
een paar jaar.
Maatschappelijke ontwikkelingen de klas in
De ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds sneller. Denk
bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, digitalisering of informalisering.
Schoolleiders hebben op school een voortrekkersrol om de
veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede
manier binnen te brengen. Het is goed om de elkaar rap opvolgende
trends ook jaar na jaar in beeld te houden. Het
Schoolleidersregister helpt hierbij door de maatschappelijke trends te
onderzoeken en kennisdeling mogelijk te maken. Als gids loods je zo als
schoolleider de school met alle kinderen de toekomst in.

18-09-2018 - Planmatige aanpak voor ib-er hoogbegaafdheid
Van de Intern Begeleider wordt verondersteld dat hij zij veel kennis heeft
op het gebied van begaafdheid. In de praktijk is de vertaalslag van de
theorie naar de praktijk makkelijker gezegd
dan gedaan. Vaak is er een plan opgezet, maar gaat de leerling er niet
mee aan de slag. In deze bijeenkomsten gaan we in op de wijze
waarop de Intern Begeleider de leerkracht bij dit
proces kan ondersteunen.
Wat leer je?
• belangrijke uitgangspunten bij het begeleiden van
(hoog)begaafdheid binnen
handelingsgericht werken (HGW);
• hoe betrek je de leerling erbij (diagnostisch gesprek);
• collega’s (en leerlingen) coachen op een groeigerichte mindset;
• doelen en vaardigheden voor ontwikkeling kunnen opstellen;
• het stimuleren van executieve functies bij de leerlingen.
Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden. We
werken met casuïstiek
vanuit de praktijk van de Intern Begeleider.
Doelgroep:
Intern Begeleiders en zorg coördinatoren en ambulante begeleiders

20-09-2018 - Spel georiënteerd leren in groep 3

"Is het kind klaar voor groep 3 of is groep 3 klaar voor het kind?" is een

veel geciteerde uitspraak van Annerieke Boland van het afgelopen
jaar. Het geeft aan dat er aandacht is voor een ononderbroken
ontwikkeling van het jonge kind. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan!
In deze cursus gaan we op een praktische manier in op de wijze
waarop je je onderwijs spelgeoriënteerd kunt vormgeven. Werken
vanuit leerlijnen door middel van thema's in een rijke
leeromgeving staan hierbij centraal. Hoe zorg je ervoor dat alle
kinderen soepel kunnen overgaan
van groep 2 naar groep 3.
Hoe organiseer je dit en hoe ziet je dagprogramma er dan uit. We gaan
in op de samenwerking met de leerkrachten in groep 2 en ook
bespreken we andere mogelijkheden van doorstroom.
Wat leer je?
• wat is betekenisvol leren in groep 3;
• een doorgaande lijn te ontwikkelen van groep 2 naar 3;
• het (spel)ontwikkelingsverloop van kinderen tussen de 5 – 6 – 7 en 8
jaar;
• lees, taal en rekendoelen uit de methode verwerken binnen een
thema;
• werken vanuit spelverhalen;
• het betrekken van een rijke leeromgeving (werkhoeken) bij het lezen,
schrijven en rekenen.
• Het versterken van executieve functies met behulp van rekenspellen
Werkwijze
Kennisoverdracht, ervaringen delen en veel doen. We werken plenair
en in groepen. De praktijkopdrachten worden toegepast binnen de
bestaande context. De opgedane ervaringen worden de volgende
bijeenkomst met elkaar gedeeld. Na de vier bijeenkomsten heeft iedere
deelnemer een plan van aanpak die op de korte termijn ingezet kan
worden.
Doelgroep:
• Leerkrachten groep 3 en Intern Begeleiders.

25-09-2018 - Werken met combinatiegroepen - VCO en Consent
Het werken in combinatieklassen is meer dan 2 of 3 groepen bij
elkaar hebben. Het vraagt een organisatorisch andere aanpak en
houding van de leerkracht. Het werken met combinatiegroepen
kan ontstaan vanuit visie en/of vanuit noodzaak. In beide gevallen
zullen school en leerkracht handvatten nodig hebben om met
instructie, leerinhouden en werkvormen aan de slag te gaan.
OinO-Advies biedt ondersteuning bij het werken met combinatiegroepen.
Er worden verschillende mogelijkheden van de combinatiegroepen
belicht. Daarbij worden de pedagogische en didactische voor- en
nadelen uitvoerig besproken. Hiermee krijg je praktische handvatten om
op school inhoudelijke keuzes te maken bij het werken met
combinatiegroepen.
Inhoud
Visie
 Mogelijkheden met een combinatiegroep
 Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken
 Organisatie en didactiek
 Ouderbetrokkenheid
 Concrete handvatten
 Leerlijnen
 Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken
 Organisatie en didactiek
 Plan van aanpak op leerkracht- en schoolniveau

25-09-2018 - Herhaling Rekenverbeterplan - VCO en Consent
Doelgericht en effectief rekenonderwijs
De Academie is een netwerk voor leraren van Consent en VCO OostNederland. Op basis van vragen van leerkrachten, ib'ers en directies
worden bijeenkomsten georganiseerd die de vaardigheden van
leerkrachten versterken en direct in de klas toepasbaar zijn.
Bijeenkomst 1: Een effectieve rekenles
Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe een effectieve rekenles eruit ziet
waarbij aandacht is voor het doelgericht automatiseren, toepassen van
didactische rekenmodellen, opbouw van rekenles zoals
het formuleren van een lesdoel, een rekeninhoudelijke instructie en een
afsluiting. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om te
differentiëren binnen de rekenles. Neem je handleiding mee naar deze
bijeenkomst zodat je tijdens de bijeenkomst direct de koppeling kunt
maken naar de rekenlessen die je binnenkort gaat geven.
Bijeenkomst 2: Doelgericht rekenonderwijs
In deze bijeenkomst brengen we een verdieping aan rondom het geven
van effectieve rekenlessen voor een langere periode. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst ontvang je een artikel om te lezen ter
voorbereiding. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over hoe je
het gebruik van data (resultaten van toetsen en observaties) kunt
benutten om je rekenonderwijs af te stemmen op je groep leerlingen.
Daarbij krijg je praktische informatie over hoe je de rekenlessen voor een
langere periode doelgericht en efficiënt kunt voorbereiden. Neem je
handleiding mee naar deze bijeenkomst zodat je direct de koppeling
kunt maken naar de rekenlessen die binnenkort aan de orde komen.
De bijeenkomsten zijn geschikt voor leerkrachten van groep 1 tot en met
groep 8.
Uitvoering
De bijeenkomsten worden geleid door drs. Marianne Espeldoorn, senior
adviseur en rekenspecialist,
werkzaam bij Expertis Onderwijsadviseurs.

26-09-2018 - Privacy wetgeving - VCO en Consent
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van kracht geworden. Inmiddels heeft het onderwijsveld ervaring
opgedaan met de nieuwe wetgeving. We weten hoe de plannen en
protocollen in de praktijk blijken te werken.
Na een algemene inleiding, waarbij we kijken naar de achtergonden
van de wet en de uitwerking ervan op de dagelijkse onderwijspraktijk,
zoomen we in op de vragen die uit de praktijk naar voren zijn
gekomen. Wat betekent de wet voor de dagelijkse werkzaamheden
van de leraar?

26-09-2018 - Leergang hooggevoeligen (HSP)

26-09-2018 - IDGI - VCO en Consent
In deze workshop wordt het de basis van het differentiatiemodel
interactieve gedifferentieerde directe instructie behandeld.
Het IGDI model is basis voor het handelen op onze scholen. Via
dit model kan een leerkracht de kinderen begeleiden op 3
instructieniveaus: verlengde, basis en verdiepte instructie. In deze
training komt ook aan bod welke onderdelen van het IGDI model
essentieel zijn voor het verbeteren van leerlingresultaten.
Deze basistraining is met name bedoeld voor beginnende
leerkrachten of leerkrachten die nog niet voldoende bekend zijn
met dit differentiatiemodel.
Geschikt voor leerkrachten van groep 1 t/m 8.

27-09-2018 - Cursus Spel en spelbegeleiding - VCO en Consent
Jonge kinderen leren door spelen. Spel is de basis voor de zintuiglijke en
cognitieve ontwikkeling. In het spel zijn kinderen a.h.w. een hoofd groter
dan de werkelijkheid. Om het spel en de spelkwaliteit professioneel te
begeleiden met als doel het spel naar een hoger niveau te tillen leert de
leerkracht meerdere begeleidingstechnieken in te zetten. Voorwaarde is
een rijke speelomgeving zowel binnen als buiten. Hoeken en ruimten die
kinderen uitdagen tot verdere ontwikkeling. Spelen is een ideale
activiteit voor het oefenen van de executieve functies c.q. zelfsturing.
Door het observeren van spel kan de leerkracht de cyclus van
handelingsgericht werken in zetten. Voor leerkrachten gaan we ook in
op de centrale vraag : “waar en hoe vind ik de tijd om het spel
professioneel te begeleiden? “
Wat leer je?
• Je kunt spelontwikkelingsfasen herkennen en daarbij aansluiten met je
onderwijsaanbod;
• Je erkent de rol van beweging en spel tussen jongens en meisjes
• Je bent in staat wisselende hoeken betekenisvol in te richten zowel
binnen als buiten
• Je bezit professionele begeleidingstechnieken waaronder het
schrijven van een spelscript
• Je stimuleert zelfsturing bij kinderen door het aanbieden van rijk
rollenspel
• Je bent in staat om vanuit spelobservaties een plan van aanpak
maken (HGW)
• Je klassenmanagement geeft ruimte om aandacht aan spel te
besteden: dagindeling en de opbouw van zelfstandig werken
Werkwijze
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden.
Beeldmateriaal wordt hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen.
Na elke bijeenkomst formuleert de leerkracht een eigen opdracht en
voert deze uit. De opgedane ervaringen worden de volgende
bijeenkomst met elkaar gedeeld.
Doelgroep
Deze cursus is een verdieping op de cursus spel, spelbegeleiding en
executieve functies voor leerkrachten groep 1 en 2 van het project
Enschede. De trainers hebben expertise in het onderwijs aan jonge
kinderen.

27-09-2018 - Basis PBS
Deze scholing is voor leerkrachten die op een PBS-school werken of
gaan werken en de scholing niet hebben gevolgd.
In deze bijeenkomst neem ik je mee door de basisprincipes van PBS.
Een eerste introductie of een basis voor PBS in de school.
Ben jij nieuw op een PBS school of heb je de scholing voor PBS niet
gehad, dan geeft deze bijeenkomst je een eerste stap in de
bewustwording van wat PBS kan betekenen in de dagelijkse praktijk.

01-10-2018 - Inzet ‘Mijn Academie'

Je werkt voor een organisatie die haar professionalisering
en scholing centraliseert door middel van
‘Mijn Academie’. Een mooi digitaal platform dat in
verschillende opzichten ondersteunend is in de
ontwikkeling van de professional binnen de organisatie.
Zaken als bekwaamheidsdossiers, formeel en informeel
leren, inschrijven voor trainingen en bijvoorbeeld de
koppeling met integraal personeelsbeleid zijn hier aan
verbonden.
Het is van belang dat de digitale omgeving van
‘Mijn Academie’ volledig ondersteunend is in jouw werken
en dat je er makkelijk je weg in vindt. Is het werken in Mijn
Academie voor jou wat ‘weggezakt’, wil je graag weer
een opfrismoment hebben ten aanzien van de werking
van de academie of ben je nieuw in de organisatie, dan is
deze korte training zeker iets voor jou!
In een half dagdeel (1,5 uren) wordt je meegenomen in
de belangrijkste functionaliteiten van het platform.
Onderwerpen als het bekwaamheidsdossier, zoeken naar
en inschrijven voor scholing en professionalisering en het
informeel leren in groepen zullen besproken worden.
Kortom een training die je helpt om weer optimaal van
‘Mijn Academie’ gebruik te maken.

02-10-2018 - Goed lesgeven met Snappet - VCO en Consent
Snappet is een adaptief, digitaal onderwijsplatform dat iedere leerling
uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Het doel van Snappet is om
de leerresultaten te verbeteren door de leerlingen op hun eigen niveau
uit te dagen. Snappet maakt adaptief onderwijs voor alle scholen
mogelijk. De leerling krijgt directe feedback op zijn antwoorden en de
leerkracht heeft middels het dashboard continu overzicht van wat er in
de klas gebeurt: welke leerling is al zo goed in een leerdoel dat hij de les
kan overslaan en wie heeft juist een extra instructie nodig? De tijd die
eerder werd besteed aan nakijken, kan nu gericht worden besteed aan
het analyseren van de resultaten en het optimaal voorbereiden van de
lessen. Divers onderzoek wijst uit dat Snappet inderdaad het leerresultaat
van leerlingen verbeterd. Snappet is een middel om het doel ‘adaptief
onderwijs op maat’ te bereiken. Het middel
moet echter wel op de juiste manier worden ingezet. In deze training
gaat Docenttalent hier op in: Hoe zet je Snappet in op een manier die
alle leerlingen ten goede komt? Hoe verhoudt Snappet zich tot het
directe instructiemodel en met name ‘de begeleide inoefening’? Hoe
creëer je een heldere doorgaande lijn binnen de school zodat het voor
leerlingen en leerkrachten voorspelbaar is hoe ze een les opbouwen en
welke verwerking hierbij past?
Onderdelen:
• Het middel ‘Snappet’ wordt doorgrond door hier nader op in te
zoomen.
• De manier waarop Snappet zich verhoudt tot de papieren methodes
wordt uitgelegd, evenals de mogelijkheden hoe hier als school mee
om te gaan.
• De juiste lesopbouw met specifieke aandacht voor verwerking op
maat wordt behandeld.
• Het belang van schoolbrede afspraken om doorgaande lijn binnen de
school te bewaken wordt benadrukt en hiertoe wordt direct een
eerste aanzet gemaakt.
• Fasen van het directe instructiemodel worden gerelateerd aan de
inzet van Snappet.
Doel en resultaat:
In deze training ontvangt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen
om het optimale uit Snappet te halen. Door Snappet te koppelen aan
het directe instructiemodel en schoolafspraken vast te leggen over de
lesopbouw, wordt de meerwaarde van Snappet
beter zichtbaar voor zowel leerkrachten als leerlingen.

02-10-2018 - Snappet en groepsplannen: (hoe) gaat dat samen?
In deze training leer je hoe de groepsplannen in Planb² zich verhouden
tot Snappet.
Welke informatie uit Snappet registreer je in de groepsplannen en met
welk doel?
Centraal staat dat we tegemoet willen komen aan de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Snappet is een middel; de leerkracht en zijn of haar didactisch
handelen maken uiteindelijk het
verschil. Planb² vervult hierbij een ondersteunende rol.
Doelgroep:
IB-ers en leerkrachten groep 5 t/m 8 die met Snappet en Planb² werken.

03-10-2018 -Effectieve bedrijfsbezoeken in het basisonderwijs
Waarom op bezoek bij een technisch bedrijf?
Tijdens een bedrijfsbezoek krijgen leerlingen de kans om kennis te maken
met een andere wereld: de wereld van wetenschap en technologie.
Hier is een grote verscheidenheid aan beroepen, vernieuwde
productieprocessen en mooie producten. Maar naast leuk kan een
bedrijfsbezoek ook leerzaam zijn en een goede investering in de
toekomst van leerlingen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen tussen de 9 en 14 jaar
meestal nog niet kiezen voor een beroepsrichting, maar al wel
beroepsrichtingen uitsluiten. Het hebben van een positief en
realistisch beeld van beroepen is dus belangrijk.
Goed voorbereiden
Tijdens een bedrijfsbezoek krijgen leerlingen de kans om stereotype
gedachten (techniek is vies en saai werk) aan te passen en kennis te
maken de verscheidenheid. Door het bedrijfsbezoek aan een thema te
verbinden, creëer je een context voor het bezoek, sluit je beter aan bij
de belevingswereld van de leerlingen en kunnen ze het geleerde beter
toepassen. Door deze goede voorbereiding halen leerlingen nog meer
uit een bedrijfsbezoek.
Hoe kun je een bedrijfsbezoek goed voorbereiden? Op welke manier
kun je een bedrijfsbezoek integreren in het bestaande onderwijs? En hoe
maak je het tot een leerzame en inspirerende dag voor leerlingen?
Tijdens de workshop maak je kennis met effectieve bedrijfsbezoeken en
leer je wat een bedrijfsbezoek niet alleen leuk maar ook effectief maakt.

04-10-2018 - Druk, druk, druk, - VCO en Consent
Wie is er tegenwoordig niet druk? En vooral in het onderwijs, is bekend
dat er sprake is van een hoge werkdruk. Nou is ‘druk zijn’ in principe niet
erg, maar loop je de hele dag te rennen en te vliegen, heb je het
gevoel dat de agenda jou de baas is en kom je niet meer toe aan
de dingen die echt belangrijk voor jou zijn? Dan is dit het moment om
daar iets aan te doen!
Voorkom dat druk, te druk wordt en schrijf je in voor de workshop ‘Een
druk leven in alle rust’. Neem tijd voor jezelf en leer in 1 middag hoe je
rust creëert in jouw hectische bestaan. Je gaat op luchtige maar
doeltreffende wijze aan de slag met: je doel (ambitie), prioriteiten
stellen, bewuste keuzes maken en assertief communiceren. Je krijgt
eenvoudige, praktische en vooral effectieve tools aangereikt om rust
terug te brengen in jouw drukke leven.
Wie wil er nou niet de dag ontspannen starten, overzicht en tijd hebben
voor dat wat echt belangrijk is? Geen geren en gevlieg meer, maar een
rustig, druk leven. Dat kan echt. Ook voor jou!
We zien jou komst graag tegemoet.

08-10-2018 - Leiderschap voor directeuren (Action learning) VCO en Consent
Wat zijn nu de kernelementen van Action learning? In het kort komt het
op het volgende neer:
1. Er wordt geleerd op grond van praktijkvraagstukken en projecten. Het
gaat dus niet om case studies, maar om real life cases.
2.Het leren geschiedt door reflectie op gedane en geplande acties met
een klein aantal mensen (max. 8-10), die door middel van bepaalde
rollen met elkaar zijn verbonden.
3. Action Learning richt zich niet alleen op het probleem ( inhoud) maar
met veel nadruk juist ook op het groepsproces, het van elkaar leren en
individuele ontwikkeling in de samenwerking met anderen. Action
Learning gaat uitdrukkelijk uit van de gelijkwaardigheid er is geen
hiërarchie!
4. Regelmatig wordt aandacht besteed aan hoe het doen kan worden
versterkt en op een hoger peil kan worden gebracht. Deze aandacht
voor het leren-leren onderscheidt Action Learning van het gebruikelijke
projectleren, daarbij is het essentieel dat belangrijke en urgente
problemen worden opgelost.
Kernvragen van action learning zijn:
• Wat is nodig om te doen?
• Wat is het probleem?
• Wie is probleemeigenaar?
• Hoe ervaren je teamleden het probleem?
• Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid?
• Welk resultaat wil ik bereiken?
• Voor wie doe ik het?
• Wie heb ik nodig?
• Welke stappen zet ik?
• Wat werkt tegen?
• Hoe ga ik om met tegenwerkingen en mogelijkheden?
• Hoe leer ik?
• Hoe leert het team?
Bij action learning moet je zelf concreet aan de slag. Learning by doing,
al werkende leren of al lerende werken. Natuurlijk is er een begeleidende
helpende hand. Het grootste verschil is dat action learning op de
(ongewisse) toekomst is gericht, terwijl coaching en training een sterke
band met ervaringen uit het verleden hebben.

09-10-2018 - Executieve functies - VCO en Consent
Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze juf….
Executieve functies staan aan de basis van ontwikkeling en leren. De
executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn,
veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender
voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed
op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de
werkhouding.
Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze
bewuster inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele
basisschool maar juist ook in de onderbouw, omdat deze functies zich
op jonge leeftijd snel ontwikkelen. In deze training van twee
bijeenkomsten krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in
executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen.
Programma:
Dagdeel 1
• Welke zijn de executieve functies?
• Hoe ontwikkelen deze zich?
• Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve

functies?
Dagdeel 2
• Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren?
• Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed

functioneren?

17-10-2018 - Explicite Directe Instructie (EDI) - VCO en Consent
Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaangevende lesmodel. Onderzoek toont aan dat álle leerlingen (dus ook
risicoleerlingen en talentvolle leerlingen de beste resultaten boeken
met dit model.
Twee jaar geleden kwam het boek “Expliciete Directe Instructie” (EDI)
uit, geschreven door John Hollingsworth en Silvia Ybarra, met de Nederlandse bewerking van Marcel Schmeier.
In dit boek verdiept Marcel Schmeier het bestaande IGDI- DIM model
en is voor veel leerkrachten een inspiratiebron geworden om hun ei-gen
lesgeven met nieuw elan onder de loep te nemen. Net als Teach Like a
Champion verdiept en verrijkt Expliciete Directe Instructie je vakmanschap met extra technieken en ideeën.
Deze training heeft het boek Expliciete Directe Instructie als uitgangspunt. Deelnemers maken stap voor stap kennis met de technieken, tips
en tricks die in het boek worden belicht.
Programma
De training bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel begint met
het stilstaan wat en waar EDI voor staat. Ook staan we stil waarom het
nauwkeurig toepassen van dit model van belang is voor de leerlingen
en de leerkrachten.
Tijdens de tweede bijeenkomst evalueren we de gegeven les. Welk
handelen gaat u goed af en wat kunt u verbeteren? Het belangrijkste
van dit onderdeel is dat u handvaten krijgt om een volgende les het
handelen volgens EDI nog meer onder de knie te krijgen.
Doelgroep
Leerkrachten van groep 3 tot en met 8. (het verdient voorkeur om met
een aantal personen uit midden- en bovenbouw van één school te
komen, maar dit hoeft niet).
Het aanschaffen van het boek Expliciete Directe Instructie is niet v
erplicht om deze training te kunnen volgen.

18-10-2018 - Bewegen en Leren - VCO en Consent
Kinderen zitten gemiddeld 6 uur per dag stil in de klas. In ons huidige
onderwijs is er weinig sprake van bewegen tijdens het leren en tussen de
lessen door. Er is de laatste jaren ‘beweegtijd’ ingeleverd voor ‘leertijd’.
Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat
lichaamsbeweging de leerprestaties op korte en lange termijn aanzienlijk
verbetert. Je werkt taakgerichter en onthoudt de stof langer als je
beweegt tijdens het leren. Als je stilzit gebeurt er relatief weinig in je
lichaam, terwijl er juist van alles gebeurt als je gaat bewegen. Zo
gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar je hersenen,
worden er extra verbindingen tussen hersencellen gelegd en positieve
hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun energie kwijt, waardoor ze
weer geconcentreerd aan de slag kunnen. Naast al deze processen is
het natuurlijk een welkome onderbreking tijdens een lesdag. Genoeg
redenen dus om in beweging te komen!
Opzet van de cursus
Tijdens iedere bijeenkomst worden nieuwe theoretische inzichten
gekoppeld aan de praktijk. Tevens wordt er gewerkt vanuit de eigen
ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijgt de cursist de
mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de
effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan
vindt in de bijeenkomsten (4) plaats.
Thema’s
In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden
aan leren. De volgende thema’s komen aan bod:
1. Bewegend leren / bewegingsintegratie
Voor veel leerkrachten is bewegingsintegratie of bewegend leren nog
een onbekend concept. Bewegingsintegratie of bewegend leren is de
leerstof aanleren/ verwerken door bewegingen te maken. Een
voorbeeld hiervan is het maken van sommen bij rekenen waarbij een
bepaalde beweging een getal aangeeft. De beweging heeft dan een
functie: de beweging helpt het kind om de le erstof in het lichaam te
vertalen.
2. Bewegingstussendoortjes
‘Bewegingstussendoortjes’ zijn korte onderbrekingsmomenten tijdens of
na een les, met een fysiek element. De concentratie van alle kinderen
wordt gedurende enkele minuten doorbroken door middel van een
bewegingsactiviteit, met als doel de aandacht erna weer te kunnen
verscherpen.
3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten
Bij het tegengaan van sedentair gedrag gaat het niet zozeer om het
meer of intensiever bewegen, maar vooral om het vermijden van teveel
zitten.

18-10-2018 - Gespreksvoering met begaafde leerlingen
Zelfsturing van (hoog)begaafde leerling is een belangrijke voorwaarde
om tot leren te komen. Op welke wijze voer je gesprekken met de
leerlingen zodat ze actief worden vanuit hun intrinsieke motivatie? Hoe
maak je contact? Hoe sluit je aan bij hun belevingswereld en vergroot je
de betrokkenheid. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers tools
aangereikt, onder andere vanuit de visie van krachtgericht coachen.
Wat leer je?
• Herkennen en inzetten van character strengths (kernkwaliteiten)
• De route van wens naar werkelijkheid, gebaseerd op de creatiespiraal
van Marinus Knoope
• Het verbinden van denken, voelen, willen en doen
• Ruimte maken voor de eigenheid van leerlingen
Werkwijze:
Tijdens de bijeenkomsten zal er veel interactie en reflectie plaatsvinden.
De trainer heeft zeer veel
ervaring in het coachen en begeleiden van kinderen en hun ouders,
zowel in de context van de
school als in een eigen praktijk. We werken daarom veel vanuit de
ervaring die iedereen met
deze doelgroep heeft.
Doelgroep:
iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs

30-10-2018 - Autisme Belevings Circuit - ABC
Doel
Door het AutismeBelevingsCircuit leer je autisme kennen en ervaren.
Inhoud
Het AutismeBelevingsCircuit laat je door “autistische ervaringen”
meemaken hoe het is om met autisme te leven. Probeer je eens een
voorstelling te maken van wat het betekent om een
autismespectrumstoornis te hebben. Je kunt erover lezen en leren,
gesprekken voeren, maar ervaren is een andere manier.
Deze workshop is een actieve en zeer toegankelijk dagdeel vol
ervaringen. Het AutismeBelevingsCircuit bestaat uit een aantal
opdrachten en werkvormen die je gaat uitvoeren. Er
zijn doe-opdrachten en zintuigelijke ervaringen. Eén van onze
medewerkers leidt je door het circuit heen en er is ruimte voor het delen
van ervaringen. Ook worden diverse tips gegeven voor
autismevriendelijkheid.
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu
zelf wat je misschien al ooit gelezen hebt. Via negen opdrachten brengt
dit AutismeBelevingsCircuit je in de gevoelswereld van autisme.
Doelgroep
Het AutismeBelevingsCircuit is er voor iedereen die autisme wil ervaren
en leren kennen. Wij richten ons vooral op mensen uit het onderwijs,
maar kunnen de training ook aan groepen bieden.
Materiaal
Cursusmapje met informatie.
Trainers
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

31-10-2018 - Herhaling leesverbeterplan - VCO en Consent
Basiscursus technisch lezen ( n.a.v. het Enschedese Leesverbeterplan
2007-2014)
In deze workshop wordt behandeld welke aspecten essentieel zijn voor
goede technisch leesresultaten in je klas. Met welke evidenced based
technieken is het mogelijk de resultaten te verbeteren? Wat zijn de
voorwaarden om te zorgen voor een goede leesontwikkeling bij
kinderen?
Veel leerkrachten van de VCO en Consentscholen hebben het
Leesverbeterplan niet gevolgd en kennen de aanpak die leidt tot
verbetering van de leesresultaten en voorkoming van dyslexie niet.
De training is geschikt voor leerkrachten van groep 1 t/m 8. Voor
leerkrachten groep 1 en 2 gaat het om het zorgen voor een goede
leesstart in groep 3. De nadruk ligt op het technisch aanvankelijk en
voortgezet lezen vanaf groep 3.

31-10-2018 - Leer je leerling leren - VCO en Consent
Ieder kind is uniek, ook in hoe het leert. Uren voor je topotoets geoefend
en toch een onvoldoende! Dat is allesbehalve motiverend om het de
volgende keer weer te proberen. Als kinderen dit vaak ervaren haken ze
af. Meestal ligt het niet aan hun cognitieve vermogen dat het niet lukt,
maar zijn het andere factoren die het leren belemmeren.
Concentratieproblemen of een verkeerde leerstrategie bijvoorbeeld.
Kinderen laten ontdekken hoe zij het beste leren is een investering die
zich zeker terugverdient. In deze workshop krijg je werkvormen en tests
aangereikt om bij je leerlingen te gebruiken. Ieder kind leert daardoor
wat voor hem werkt.
Wie:
Je bent leerkracht in de bovenbouw en je wil graag je eigen leerstijl en
die van je leerlingen leren kennen. Je houdt van doen en ervaren.
Waarom:
Na deze workshop:
* Kun je de leerstijlen en talenten van je leerlingen herkennen
* Heb je tools in handen gekregen zodat je leerlingen kan laten
ontdekken welke manier van leren bij hen past.
* Weet je hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het leren leren.
* Heb je ideeën opgedaan om tijdens je lessen rekening te houden met
de verschillende manieren van leren.
Wat:
In de workshop van 3 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:
* Leren en onze hersenen
* Leerstijlen herkennen, o.a. vanuit de theorie van Kolb
* Aansluiten bij de verschillende leerstijlen in je les.
* Kinderen begeleiden om zelf te leren leren
Hoe:
Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie.
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren:
autonomie – competentie - relatie. Je vindt deze terug in de
inhoud van ons aanbod en de manier waarop we onze informatie
brengen.

07-11-2018 - Breinleren
De laatste jaren is veel bekend geworden over het functioneren van
het brein bij leren. Je kunt daar als leerkracht je voordeel mee doen:
leerlingen leren met meer plezier en met beter resultaat. Tijdens deze
workshop krijg je een introductie op twee benaderingen: Mindset en
de zes breinprincipes.
Mindset: de basis van talentontwikkeling!
Je hebt kinderen die genieten van uitdagingen op school, die hard
werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan
door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er zijn echter ook kinderen die
het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen
wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen.
Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet optimaal. Wat blijkt?
De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is
van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset
belemmert ontwikkeling.
Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is
onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat
je een vaste mindset bij kinderen kunt veranderen in een groeimindset.
Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol.
De zes breinprincipes
Je krijgt inzicht in de ontwikkeling en de maakbaarheid van het brein.
Daarnaast verken je de zes breinprincipes, een praktisch handvat
waarmee je je lessen nog effectiever kunt opzetten. Door ze alle zes in
je lessen te verwerken, sluit je optimaal aan bij de werking van het
brein van leerlingen!

08-11-2018 - Rouw in de klas – VCO en Consent
In de lezing worden de volgende vragen beantwoord:
Welk gedrag zien we bij kinderen die rouwen als gevolg van;
- Overlijden?
- Scheiding?
- Ziekte?
Wat zijn de speciale behoeften en mogelijkheden van de verschillende
leeftijdsgroepen in hun omgang met rouw?
Waar kan ik als leerkracht op letten als ik geconfronteerd word met
rouw in de klas?
Beeldende therapie helpt kinderen die:
- te maken hebben gehad met rouw en verlies.
- niet goed kunnen vertellen waar ze last van hebben.
- zich niet goed kunnen concentreren.
- niet meer lekker kunnen spelen.
- last hebben van faalangst.
Beeldende therapie zorgt dat kinderen:
- hun verdriet wel kunnen uiten.
- kunnen laten zien wat er in hen speelt.
- hun aandacht weer bij de les kunnen houden.
- meer zelfvertrouwen krijgen.
- weer zin hebben om te spelen.

15-11-2018 Voorkomen van agressie en grensoverschrijdend gedrag
Tijdens een workshop van maximaal 3 uur kunnen wij de deelnemers
leren om verschillende vormen van agressie te herkennen. Zodra
deelnemers bekend zijn met die verschillende vormen, krijgt men inzicht
in mogelijke handelswijze om agressievormen te voorkomen of
desnoods te reduceren.
Deelnemers ontvangen schrijfmateriaal (schrijfblok + pen) en eventuele
benodigde documentatie ten behoeve van de training.
Belangrijke waarden als mix voor deze training is hieronder
weergegeven:
▪ Onderlinge verhoudingen
▪ Persoonlijke ervaringen tot nu toe
▪ Een eventueel agressieprotocol (uniformiteit over inhoud & wijze van
handelen)
▪ Vormen en sub-vormen van agressie
▪ Instrumentele- emotionele- en psychopathologische agressie
▪ Eigen gedragsvoorkeuren tijdens het ervaren van agressie
▪ Verbale- en non-verbale agressie
▪ Weerstanden (herkennen, erkennen en verkennen)
▪ Verkenning ombuigen naar mogelijke behoefte
▪ Effectieve interventies plegen op verschillende lagen in de
communicatie
▪ Spiegelen
▪ Hoe om te gaan met verbale agressie
▪ Interculturele en multiculturele communicatie (inzicht en aansluiting)

16-01-2019 - Groeigerichte feedback - VCO en Consent
Invloed op de motivatie van je leerlingen
‘Less teaching, more feedback.’ Dat is waar deze workshop voor staat.
Hoge verwachtingen en groeigerichte feedback helpen kinderen om
door te zetten. De manier waarop we communiceren heeft meer
invloed op de motivatie en ontwikkeling van leerlingen dan we beseffen.
Kinderen denken gauw dat ze ergens talent voor hebben, of juist niet.
Door ze te leren dat je je in alles kunt ontwikkelen, stimuleer je ze om te
blijven oefenen en daardoor te groeien.
We weten allemaal dat positieve feedback geven belangrijk is. Kom in
deze workshop ontdekken hoe het nog effectiever kan!
Wie:
Leerkrachten en IB’ers die de belangrijkste leerkrachtvaardigheid willen
verbeteren.
Waarom:
Na deze training:
• Weet je dat hoge verwachtingen tot hoge resultaten leiden
• Besef je dat Intelligentie geen vast gegeven is, maar kan groeien
• Kun je groeigerichte feedback geven, die de ontwikkeling stimuleert
Wat:
In deze training van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan
bod:
• Positieve feedback versus groeigerichte feedback
• De groei en vaste mindset (Dweck)
• Het Pygmalion-effect, hoge verwachtingen
• Oefenen en ervaren
Hoe:
Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij
kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden
uit de praktijk.
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren:
autonomie – competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze
trainingen met een aanstekelijk enthousiasme.

17-01-2019 - Onderzoekend en ontwerpend leren bij jonge kinderen
Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de
wereld om zich heen verkennen en begrijpen. Op welke manier kun je
dit vormgeven en de ruimte geven, verbonden met de
ontwikkelingsdoelen van jonge leerlingen. In deze cursus gaan we
praktisch in op activiteiten die de ontwikkelingsbehoefte stimuleert en
aansluiten bij spelenderwijs leren. We gebruiken Lilaland als bron.
Wat leer je?
• integreren van de uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend
leren in de dagelijkse routines van je groep;
• op welke wijze je een onderzoekende houding van het jonge kind kan
vergroten;
• verschillende activiteiten inzetten die aansluiten bij de behoefte van
het jonge kind om te ontdekken;
• middels poppenspel leerlingen uitdagen om zelf iets gaan ontwerpen
of op onderzoek uit te gaan;
• de betekenis en het inrichten van een rijke leeromgeving;
• doelen en activiteiten van onderzoekend en ontwerpend leren
verbinden aan de themaplanning en de SLO doelen;
• coachend begeleiden van het jonge kind.
Werkwijze:
Als deelnemer ben je de ontwerper van je eigen lessen en activiteiten.
Door steeds meer zicht te krijgen op mogelijkheden en achterliggende
concepten, ontwerp je lessen voor je eigen praktijk. De ervaringen
delen we en worden voorzien van feedback door de mede-cursisten.
Doelgroep: Leerkrachten groepen 1 t/m 3

22-01-2019 - Cursus hoogbegaafdheid
In een gemiddelde klas van 30 kinderen zitten ongeveer 2-4 begaafde
leerlingen. Iedere leerkracht heeft er in principe mee te maken. In de
praktijk blijkt dat echter dat deze leerlingen lang niet altijd als zodanig
(h)erkend worden. Dat heeft te maken met het gegeven dat deze
leerlingen niet alleen worden opgespoord door systematisch lijstjes af te
vinken. Het gaat om én signalering én passende begeleiding te bieden.
Signalering en begeleiding hangen nauw samen met elkaar.
In deze cursus gaan we in op verschillende praktische
begeleidingsmaatregelen die in de klas ingezet kunnen worden.
Begaafde leerlingen vinden lessen veelal saai en missen uitdaging.
Juist bij deze doelgroep is snel succes te boeken als de juiste aanpak
wordt toegepast.
Wat leer je?
• nieuwste neurologische inzichten op het brein en de invloed ervan op
het leren;
• welke middelen je in kunt zetten voor stimulerend signaleren;
• profielen van begaafde leerlingen toe te passen in je groep;
• een planmatige aanpak op te zetten in de groep die aansluit bij het
reguliere aanbod;
• het belang in te zien van goed ontwikkelde executieve functies en
hoe je dit kan stimuleren;
• de rol van een stimulerende leeromgeving;
• praktische toepassingen om het denken te openen.
Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden.
Beeldmateriaal wordt hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen.
Na elke bijeenkomst worden praktijkopdrachten
meegegeven. De opgedane ervaringen worden de volgende
bijeenkomst met elkaar gedeeld.
Doelgroep:
Deze cursus is toegankelijk voor alle leerkrachten, onder- en
bovenbouw. De trainers hebben
expertise zowel in de boven- als in de onderbouw en zullen desgewenst
specifiek ingaan op de werkwijze bij kleuters.

29-01-2019 - Leren werken met de kijkregistratie
Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van
de ontwikkeling van het jonge kind. Kijk! is een uitstekend systeem om
betekenisvol onderwijs te geven. In deze korte cursus gaan we kijken op
welke wijze je de ontwikkelingslijnen van Kijk! kunt betrekken
in je dagelijkse handelen. De brede ontwikkeling van leerlingen staat
hierbij centraal.
Wat leer je?
• Kijk! onderdeel laten worden van de praktijk;
•Ontwikkelingslijnen koppelen aan betekenisvolle activiteiten;
• Kijk! en de SLO doelen;
• Professioneel observeren;
• De gegevens vertalen in onderwijsbehoeften.
Doelgroep:
Leerkrachten groep 1/ 2 en Intern Begeleiders onderbouw die al met
Kijk! werken en nog
meer uit het instrument willen halen.

30-01-2019 - Oudergesprekken
Als leerkracht op een basisschool heb je te maken met veel verschillende
gesprekspartners. Een belangrijke gesprekspartner is de ouder. Zowel de
leerkracht en de school als de ouders willen ervoor zorgen dat de leerling
de beste begeleiding krijgt bij het leren op school.
Deze training helpt je om vanaf de kant van de ouder naar het gesprek te
kijken en zo je gesprekken inhoudelijk beter te maken. Door het voeren van
goede
gesprekken
kun
je
veel
tijd
besparen
aan
reparatiewerkzaamheden. Deze training zorgt dat je als leerkracht
handvatten krijgt om betere gesprekken te voeren, we oefenen om goed
te luisteren, leren manieren om te gaan met weerstand en emotie.
Ook zullen we stilstaan bij voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en
de gespreksroutes binnen de school. Zijn die wel zo duidelijk als iedereen
denkt?
Programma:
Bijeenkomst 1:









De ouder als partner in een gesprek
Verschillende vormen van oudergesprekken?
Doelen van oudergesprekken
Voorbereiden van gesprekken. (HGW-cyclus)
Ouderbetrokkenheid in de school
De ouder in de 21e eeuw
De ouder als ervaringsdeskundige
Casussen om te oefenen

Bijeenkomst 2:








Goed (leren)Luisteren en omgaan met weerstand
Actief luisteren
Waarnemen of interpreteren
Spreken we dezelfde taal
Omgaan met boze ouders
Gespreksroutes binnen de school
Grenzen aangeven, hoe doe je dat?

06-02-2019 - Beelddenkers - VCO en Consent
Visueel leren en denken in beelden is een waardevolle gave. In ons
talige onderwijs wordt daar vaak weinig gebruik van gemaakt.
Een beelddenker denkt in beelden in plaats van woorden. Ze
ondervinden op school geregeld problemen op het gebied van taal,
rekenen, werktempo en concentratie. Zou het niet mooi zijn als ook de
beelddenkers in je klas je lessen goed kunnen volgen en de stof
kunnen verwerken en onthouden?
In deze workshop leer je hoe je beelddenkers snel herkent en krijg je
veel tips om in je les aan te stuiten bij deze leerlingen.
Wie:
Leerkrachten van groep 1 t/m 8 die zin hebben in een praktische
workshop.
Waarom:
Na deze workshop:
• weet je wat beelddenken is.
• herken je de beeldenkers in je klas.
• kun je aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de beeldenkers.
Wat:
De onderwerpen van deze training van 2 dagdelen zijn:
• Hoe herken je een beelddenker?
• Hoe leert een beelddenker?
• Tips en leerstrategieën in de les
• Kennismaking met methodieken om beeldenkers te helpen zichzelf
te helpen.
Hoe:
Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij
kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie
voorbeelden uit de praktijk.
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren:
autonomie – competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in
onze trainingen met een aanstekelijk enthousiasme.

13-02-2019 - Themabijeenkomst Dyslexie en preventie
Dyslexie, een veel besproken onderwerp. Aanmeldingen voor de
vergoede zorg dyslexie zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens
getallen van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (november 2015) worden er
jaarlijks 13.000 leerlingen (7-12 jaar) aangemeld voor de behandeling in
buitenschoolse zorg. Ongeveer 7% van de leerlingen heeft een
achterstand met lezen en spellen die zo hardnekkig is dat de
school hen onvoldoende kan begeleiden.
Aanbod
Tijdens deze themabijeenkomst zal worden ingegaan op de vraag hoe
(ernstige) leesproblemen voorkomen kunnen worden. Daarbij wordt
onder meer aandacht besteed aan effectief leesonderwijs en
verschillende effectieve programma’s en lesmethoden.
Daarnaast komen interventies aan de orde die scholen kunnen inzetten
om uitbehandelde leerlingen met dyslexie te begeleiden.

25-02-2018 - Analyseren van toetsgegevens - VCO en Consent
Of je in staat bent om signalen te zien, op de goede manier te duiden en
om de juiste conclusies te trekken leer je in de training “Analyseren van
toetsgegevens”. Tijdens training gaan we aan de slag om aansluitend de
opbrengsten te verhogen door de juiste dingen te doen, gekoppeld aan
de theorie aan de praktijk van de groep en door het gebruik van de PDCA
cyclus en kwaliteitsinstrumenten.
In de eerste bijeenkomst maak je kennis met begrippen als
vaardigheidsscores, vaardigheidsgroei, dle’s, dwarsdoorsnedes en
trendanalyses. We bespreken hoe je deze overzichten kunt lezen en welke
gegevens je hieruit kunt destilleren. Samen zoeken we naar oorzaken van
gevonden resultaten en kijken hierbij actief naar de connectie tussen de
leerlijnen van Tule Slo en de methodedoelen. We analyseren en duiden de
resultaten.
Tijdens de tweede bijeenkomst interpreteren we de verzamelde gegevens
uit het leerlingvolgsysteem op een juiste wijze en vertalen deze naar wat
dit betekent voor het werken in de dagelijkse praktijk met groepsplannen.
Daarbij word je je bewust van de onderwijsbehoeften van je leerlingen
gekoppeld aan jouw eigen leerkracht-handelen. De goede dingen doen,
voor een maximaal resultaat!
Dit alles koppelen we aan het werken met groepsplannen, zodat op
heldere wijze beschreven staat wat jouw aanpak is om met je kinderen
een maximaal resultaat te bereiken.
Doelgroep:
Leerkracht, directie, IB-er
Duur:
2 dagdelen van 3 uur - 6 SBU
Naast een theoretische basis biedt de training veel ruimte voor inbreng en
bespreken eigen cases.

07-03-2019 - Tech Your Future
Tech Your Future biedt een praktische en interactieve training als
pakket van vier bijeenkomsten, verdeeld over vier dagdelen.
De training is bedoeld voor leerkrachten uit de bovenbouw van het PO
of uit de onderbouw van het VO. In de training leer je onderwijs te
ontwerpen op basis van een maatschappelijk, technologisch
vraagstuk (denk aan Schaliegas, Antibiotica, de Plastic Soep of
Energie).
Met als eindresultaat een lessenserie van 6 tot 12 lessen op basis van
het Groepsgewijs Probleem Oplossen (GPO-model). De training bestaat
hierom altijd uit twee delen. Een theoretisch deel waarin de
achterliggende perspectieven, principes en stappen worden
geïnstrueerd, en een praktisch deel waarin er gezamenlijk met de
trainer stap voor stap de lessenserie wordt vormgegeven.

13-03-2019 - DIA volgsysteem
DIA is een nieuwe wijze van toetsen. DIA gaat verder dan de CITO.
DIA is formatief en diagnostisch van opzet.
Dat betekent, dat met het toetsresultaat gericht gewerkt kan worden.
DIA werkt met referentieniveaus, op welk niveau functioneert een
leerling en op welk niveau
gaat een leerling instructie en oefeningen krijgen. Dit heeft DIA verwerkt
in diateksten. Daarnaast geeft DIA inzicht in achterblijvende
leesprestaties.
Nieuw in schooljaar 2018-2019 is de koppeling met de NSCCT. Een
leerling wordt dan niet meer vergeleken met het landelijk gemiddelde,
maar met zijn/ haar leerpotentieel. Wat mag ik verwachten, wat heeft
de leerling gepresteerd? En hierbij ook de koppeling tussen resultaat en
oefenstof op maat.
DIA gaat verder dan de toetsen voor begrijpend lezen en
woordenschat. Spelling en rekenen komen ook beschikbaar.
DIA heeft ook een proeftoets en eindtoets.
In deze bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de mogelijkheden
van DIA, niet theoretisch
maar vooral praktisch.

03-04-2019 - Gespreksvoering positieve mobiliteit voor
directeuren (HRM
Als directeur of leidinggevende heb je in je personeelsbeleid onder
andere te maken met het voeren van gesprekken met
personeelsle-den. Deze gesprekken zijn vaak plezierig en altijd
toekomstgericht, maar in bepaalde situaties vragen deze gesprekken
vaardigheden van jou als leidinggevende die je misschien meer zou
willen ontwikke-len.
In deze training van 2 dagdelen komt het volgende aan de orde:
Bijeenkomst 1:
Gesprekstechnieken en gespreksvoering in je personeelsbeleid.
Persoonlijke stijl en leerpunten.
Hoe zorg je voor beweging en eigenaarschap bij de ander?
Bijeenkomst 2:
Verdieping gesprekstechnieken.
Terugkomen op een praktijkopdracht.
Uitwisseling en feedback.

10-04-2019 - TOS (Taal ontwikkelings Stoornis)
Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen?
Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van
een taalontwikkelingsstoornis geeft je veel meer inzicht dan wanneer je
alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer
begrip krijgt voor een kind met TOS. Gedrag dat je eerst problematisch
vond begrijp je nu beter.

24-04-2019 - Begrijpend lezen verbeteren door Close reading

•
•
•
•
•

Je leert de vaardigheden die nodig zijn voor de leerlingen om
de tekst te begrijpen volgens de principes van close reading

