
2018-2019
Professionaliseringsagenda

Voor je ligt de professionaliseringsagenda voor het schooljaar 2018- 2019. Ook dit jaar bieden 
we kortlopende, interactieve workshops aan, waar collega’s elkaar ontmoeten en over een 
bepaald thema de diepte in kunnen gaan. 

Dit schooljaar kiezen we ervoor om geen aparte workshop ‘Leren leren in de praktijk’ te 
geven. De interne workshopleiders leggen de verbinding met (de Leidraad) leren leren in deze 
agenda door leren leren als een geïntegreerd onderdeel in hun workshops op te nemen.

Verderop lees je meer over het aanbod waaruit je kunt kiezen. Deelname aan de workshops 
is vrijwillig, maar zéker niet vrijblijvend. De scholen betalen een bijdrage per deelnemer; 
dit wordt bekostigd uit het professionaliseringsbudget dat de scholen hebben ontvangen 
naar aanleiding van cao-afspraken. Na overleg met de directeur kun je jezelf aanmelden.

Bij voorbaat veel leerplezier gewenst.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 8 juni. Je hebt tot 30 juni de tijd om je in te schrijven. Aanmelden kan via 
de link: www.skozok.nl/professionalisering. In principe is bij 25 deelnemers de workshop vol. 
Als een workshop vol is en je wilt deze toch graag volgen, dan kun je dit aangeven. 
Bij voldoende vraag wordt de workshop opnieuw gegeven.

SKOzoK



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Fouten maken 
moet!

Tijdens deze workshop 
doe je inspiratie op 
waarom fouten maken 
zo belangrijk is voor het 
leerproces van iedereen in 
jouw school (leerlingen, 
team, ouders).
• Je ervaart hoe jij 

omgaat met situaties 
waarin het niet meteen 
lukt om je doel te halen.

• Je leert begrijpen hoe 
het met zowel de zon- 
als schaduwkant van 
perfectionisme zit.

• Je weet je (nieuwe) 
inzichten toe te passen, 
zodat je ruimte weet te 
maken voor een cultuur 
waarin fouten maken 
écht mag (ook van 
jouzelf)!

Wie geen fout maakt, 
maakt meestal niets!

Dat klinkt logisch, maar waarom roept 
ons hele lijf (en vooral ons hoofd) 
dan dat fouten maken zo erg is? We 
generen ons vaak rot en onbewust 
brengen we deze houding over aan onze 
leerlingen, terwijl we dat helemaal niet 
zo bedoelen. 

We vinden het juist belangrijk dat 
kinderen mogen leren met vallen en 
opstaan. Sterker nog: we weten dat 
leren eigenlijk alleen maar gebeurt 
door fouten te maken, want als je iets 
al meteen perfect lukt, kon je het dus 
al. Een kwestie van vele faalpogingen 
voordat er iets wel lukt. Perfectionisme 
en een strenge interne stem zorgen 
ervoor dat jijzelf niet zoveel ruimte 
ervaart om te falen, terwijl je een ander 
juist alle ruimte gunt. 

Tijdens deze workshop ga je fouten 
maken en je gaat ze nog leuk vinden ook, 
dat komt vast omdat je er iets van leert!

’ Birgit van 
 Rossum

’ Vrijdag 
 21 september 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

De leerkracht 
maakt het 
verschil

Tijdens deze workshop 
krijg je antwoord 
op onder andere de 
volgende vragen: 
• Wat is belangrijk bij 

het opstellen van een 
lesdoel? 

• Op welke manieren 
kun je de voorkennis 
van je leerlingen 
ophalen? 

• Waarom is de 
begeleide inoefening 
zo belangrijk en 
hoe doe je dat, 
zodat leerlingen 
gemotiveerd zijn én 
eigenaar worden van 
hun eigen leerproces? 

• Op welke manieren 
kun je differentiëren 
en hoe kun 
je het directe 
instructiemodel 
hierbij inzetten?

• Hoe toets je of het 
lesdoel bereikt is en 
hoe sluit je de les af? 

Door de jaren heen komen er telkens 
nieuwe onderwijsvisies op ons pad, 
nieuwe inzichten en werkvormen. In deze 
workshop gaan we in op wat écht blijkt te 
werken en bijdraagt aan schoolsucces. We 
gaan hierbij uit van de effectstudies van 
John Hattie en Robert Marzano en daaruit 
blijkt vooral: de leerkracht maakt het 
verschil! Een goede, effectieve instructie 
draagt bij aan betere leerresultaten van je 
leerlingen.

Tijdens deze workshop zullen we ingaan op 
de verschillende fasen van een effectieve 
instructie. Hierbij komen vooral de 
principes van het directe instructiemodel 
en het gepersonaliseerd leren aan bod, 
met als doel: een hoge betrokkenheid van 
leerlingen, eigenaarschap en motivatie 
om te leren. We ondersteunen de theorie 
met beeldmateriaal uit de klas. Ook reiken 
we praktische voorbeelden aan, zodat je 
meteen een beeld krijgt van een expliciete 
directe instructieles én dit ook direct mee 
kunt nemen in je eigen klassenpraktijk.

Na deze workshop:
• Weet je welke werkvormen en instructies 

bijdragen tot schoolsucces, wat er in het 
onderwijs echt toe doet.

• Weet je wat het directe instructiemodel 
inhoudt, heb je kennis van de 
verschillende fasen en heb je hier ook een 
goed beeld bij.

• Ben je in staat om een lesdoel te 
formuleren en leerlingen meer eigenaar 
te maken van hun eigen leerproces.

• Heb je veel praktische handvatten 
gekregen om de verschillende fasen van 
een instructie vorm te geven.

• Heb je een les ontworpen vanuit 
de uitgangspunten van het directe 
instructiemodel waar je de dag erna al 
mee vooruit kunt.

’ Loes Swinkels 
’ Linda Cleven

’ Donderdag 
 4 oktober 
 2018
’ 16:00 - 19:00 u. 
 (met soep en 
 broodjes)  
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Beredeneerd 
aanbod 
in KIJK! 
webbased

Na afloop van deze 
workshop:
• Weet je hoe de module 

KIJK! webbased werkt 
en welke mogelijkheden 
deze module biedt.

• Ben je in staat om zelf 
in de module te werken.

• Weet je welke 
onderliggende
documenten er nodig 
zijn om je basisaanbod 
te onderbouwen.

Deze workshop is bedoeld voor alle 
onderbouwteams die al begonnen 
zijn met of willen beginnen aan het 
opzetten van beredeneerd aanbod met 
behulp van de Webbased module in 
KIJK! 

We gaan samen stap voor stap door het 
programma heen, kijken hoe het werkt 
en waar de opties zitten. We gaan ook 
aan het werk met het programma door 
er meteen zelf gegevens in te zetten. 
Daarnaast maken we aansluiting met de 
inhoudelijke kant van een beredeneerd 
aanbod. Welke onderliggende 
documenten zijn er nodig en wat 
betekent dat voor jullie team?
Tijdens deze workshop gaan we samen 
praktisch aan de slag.

Voorwaarden voor deelname aan deze 
workshop:
Het is de bedoeling dat het gehele 
onderbouwteam van een school 
meedoet aan deze workshop en dat dit 
team de module ‘Beredeneerd aanbod’ 
heeft aangeschaft via Bazalt. 
En omdat we samen tijdens deze 
workshop aan de slag gaan met 
deze KIJK!-module dient het team te 
beschikken over een beheerdersaccount 
en neemt ieder teamlid een eigen laptop 
of iPad mee. Directieleden en KO’ers 
zijn ook van harte welkom om deel te 
nemen aan deze workshop.

’ Maartje 
 Weterings

’ Woensdag 
 10 oktober 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Front Office 
 (de Pionier)

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Inzicht in 
spelling

In deze workshop leer 
je de complexiteit van 
spelling te vertalen naar 
effectieve lessen.

Hoe komt het dat de leerlingen uit mijn 
groep niet de resultaten laten zien die 
ik had verwacht? Waarom schrijven 
leerlingen de woorden van de week wel 
goed, maar op langere termijn niet meer? 
Hoe komt het dat de ene leerling wel van 
mijn instructie profiteert en de andere 
niet? En hoe komt het dat na veelvuldig 
oefenen de leerlingen nog steeds dezelfde 
fouten maken? 

Zomaar een greep uit een aantal vragen 
die vaak gehoord worden. Tijdens deze 
workshop wordt kennis aangereikt vanuit 
de nieuwste inzichten rondom spelling. Je 
gaat zelf ervaren welke strategieën je inzet 
bij spelling en hoe verschillend er met 
spelling wordt omgegaan. Ook wordt er 
aandacht besteed  aan indirecte factoren 
die van invloed zijn op spelling. Tenslotte 
wordt er ingegaan op de vertaling van 
deze complexiteit naar een effectieve 
spelling. 

Je verlaat deze workshop met kennis, tips 
en tools voor je spellinglessen. En wie 
weet los jij de bovenstaande vragen van je 
collega’s voortaan op. 

’ Wendy 
 Groenen

’ Woensdag 
 7 november 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Front-Office

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Lichaamstaal: 
wat kan ik 
ermee?

• Non-verbale signalen 
waar te nemen en 
communicatie te 
verdiepen.

• Op de juiste plaats non-
verbale communicatie 
in te zetten voor 
instructies naar 
anderen. 

• Motivatie te herkennen 
op basis van non-verbale 
signalen (‘ja’ zeggen en 
‘nee’ doen).

• Non-verbale signalen te 
verankeren in een groep.

• Vragen stellen voor 
verduidelijking van de 
signalen. 

• Letten op gedrag en uit 
de invulling blijven. 

• Non-verbaal en verbaal 
te combineren en zo 
duidelijk over komen.

De wereld van communicatie 
is zeer interessant. 

Vaak zijn we ons niet bewust dat 93% 
van onze communicatie niet de woorden 
zijn die we gebruiken, we maken vooral 
gebruik van andere manieren van 
communiceren. In situaties waar iets 
van ons verwacht wordt, gaan we vooral 
zonder woorden communiceren omdat 
onze taal dan tekort schiet. Het behoeft 
dus geen betoog dat kennis van non-
verbale signalen en communicatie zeer 
belangrijk is.
 
Na deze workshop gaat er een boeiende 
wereld open. Een wereld van gebaren en 
bewegingen waar je veel uit kunt halen. 
Zoals een dove Engelse vriend zegt: 
“Seeing the unseen.”

Deze workshop is geschikt voor 
leerkrachten en schoolleiders die hun 
communicatie willen verbeteren en 
verdiepen. 

’ Carla Beljaars 
’ Henk Beljaars 
 (Inzigd)

’ Woensdag 
 21 november 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Programmeren 
kun je leren

Tijdens deze middag ga 
je ontdekken hoe een 
Micro:bit eruit ziet. Wat 
kun je ermee? Hoe kun 
je het inzetten binnen 
je groep? Welke hobbels 
kun je tegenkomen? 
Welke raakvlakken zijn er 
met andere vakken? En 
wat heeft mindset met 
programmeren te maken? 
Hierbij komen ook de 
leren leren-monsters 
uitdrukkelijk aan bod.

De wereld van nu kan niet meer 
zonder technologie. Kinderen groeien 
hierin op. Door zelf aan de slag te gaan 
met programmeren, leren kinderen de 
digitale wereld waarin ze leven echt 
begrijpen. Vaardigheden als creatief 
en logisch denken, begrijpend lezen, 
analyseren, structuren, mindset, 
samenwerken, ruimtelijk inzicht en een 
breder probleemoplossend vermogen 
komen spelenderwijs aan bod in deze 
actieve workshop.

Wereldwijd wordt de Micro:bit 
gebruikt in scholen om kinderen op 
betekenisvolle, creatieve wijze te leren 
programmeren. Tijdens deze actieve 
workshop maak je zelf kennis met de 
Micro:bit

Tijdens deze middag komen we samen 
in de diepte van de leerkuil terecht, 
maar voelen we ook de succeservaring 
die kinderen meemaken als ze bezig 
zijn met de Micro:bit.
Je gaat merken dat dit niet alleen 
voor de PLUS-leerlingen is weggelegd. 
Ook andere kinderen met technisch 
inzicht en zij die al bekend zijn met 
programmeren of zich hiervoor 
interesseren, krijgen de Micro:bit 
onder de knie. 

Hoe cool is het om je eigen naam op de 
ledverlichting te laten branden of een 
schud-dobbelsteen of stappenteller te 
maken?

Dat ervaar je allemaal zelf
tijdens deze workshop!

’ Lenny Keeris ’ Vrijdag 
 7 december 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bs. 
 Schepelweyen

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

De kracht van 
de mindset

Tijdens deze workshop:
• Maak je kennis met de 

mindsettheorie van 
Carol Dweck.

• Oefen je om een fixed 
mindset en een growth 
mindset te herkennen. 

• Ga je aan de slag met 
het geven van op groei 
gerichte feedback.

• Oefen je om een 
positieve mindset 
bij kinderen en jezelf 
te stimuleren en te 
bekrachtigen.

Een leerkracht hoeft geen allesweter 
te zijn om Passend Onderwijs te 
kunnen bieden aan alle kinderen in 
de groep. Een growth mindset is wel 
van belang voor succesvol Passend 
Onderwijs. Een leerkracht die in 
mogelijkheden denkt en gelooft in 
de ontwikkeling van de leerling en 
van zichzelf. Mensen met een growth 
mindset geven niet op wanneer het 
even tegenzit of wanneer iets veel 
moeite kost. Kortom, een growth 
mindset leidt tot een passie voor leren. 
Wil je een kind optimaal laten groeien, 
dan is het dus van belang dat hij of zij 
een growth mindset ontwikkelt.

Volwassenen kunnen kinderen 
helpen deze mindset aan te leren of 
te behouden. Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil jij ook aan de slag 
gaan met een nieuwe uitdaging? 
Dan ben je van harte welkom!

’ Rianne 
 Duijndam

’ Woensdag 
 12 december 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Kleuters en 
het digibord

Thematisch taal en 
rekenen met het 
digibord: interactief!

Een inspirerende bijeenkomst voor 
leerkrachten van groep 1 en 2 over de 
meerwaarde van het digibord bij kleuters. 
Naast het tonen van allerlei plaatjes, filmpjes 
en websites, leer je hoe je het digibord samen 
met kinderen nog interactiever kunt inzetten. 

De focus ligt tijdens deze workshop 
op taalontwikkeling en beginnende 
geletterdheid, waarbij de verbinding wordt 
gelegd met ‘leren leren’ en ‘van leiden naar 
begeleiden’. Hoe maak je je kringactiviteiten 
en werklessen nog boeiender? En hoe kun 
je door effectieve inzet van het digibord 
leerprestaties en vaardigheden van leerlingen 
vergroten? Hoe kunnen leerlingen hier zelf 
mee (samen)werken? 

Een greep uit het aanbod: vertelplaten, 
gekleurde inkt, woordmagneten, boeken, 
plaatjes met woorden en klanken, letters 
schrijven en pictolezen. En dat allemaal 
met het programma Prowise Presenter. 
Tijdens deze workshop wordt de verbinding 
gelegd met leren leren en ‘van leiden naar 
begeleiden’.

De workshop bestaat uit een afwisseling van 
inspiratie, uitleg en vooral ook zélf meedoen.

Vandaag geleerd, morgen bruikbaar in je 
groep!

N.B. Breng een laptop of Chromebook met muis 
mee en je inloggegevens van Presenter, dan kun 
je direct meedoen.

’ Linda Humme ’ Woensdag 
 9 januari 
 2019
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bs. 
 Schepelweyen

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Ik daag je uit: 
passend 
aanbod 
in de klas 
voor betere 
rekenaars

Het herkennen van betere 
rekenaars in jouw groep.

Praktische tips om betere 
rekenaars uit te dagen.

Opbouw van een rekenles 
waarbij de betere 
rekenaar ook aan bod 
komt.

Iedereen kent het wel. We hebben betere 
rekenaars in de groep, maar we weten 
niet altijd goed hoe we deze kinderen uit 
kunnen dagen en een passend aanbod 
kunnen bieden. 

Hoe daag ik deze kinderen uit? Wat kan ik 
als leerkracht doen om deze kinderen de 
aandacht te geven die ook zij verdienen? 
Hoe pas ik dit in mijn lessen? 
Allemaal vragen die bij leerkrachten naar 
boven komen wanneer we het over de 
betere rekenaars in de groep hebben. Het 
antwoord op deze vragen zal terug komen 
in deze workshop en vooral ook wat 
vraagt dit van mij als leerkracht en wat 
betekent dit voor ons rekenonderwijs in de 
groep en op school.

Kortom, een inspirerende en praktische 
workshop voor iedereen die een beter 
beeld wil krijgen van betere rekenaars, hun 
onderwijsbehoeften en de vaardigheden 
die je als leerkracht nodig hebt in de 
begeleiding van deze kinderen.

Wist je trouwens dat er drie verschillende 
type betere rekenaars zijn? Met ieder 
eigen onderwijsbehoeften en manier van 
leren?

’ Melinda van 
 den Eijnden 
’ Ine Hoeks

’ Dinsdag
  15 januari 
 2019
’ 16:00 - 19:00 u. 
 (met soep en 
 broodjes)
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

KIJK: 
logisch 
denken

Na deze workshop:
• Ken je de onderliggende 

beginselen van de 
ontwikkeling rondom 
Logisch Denken.

• Weet je welke 
materialen, routines 
en activiteiten de 
ontwikkeling van 
Logisch Denken 
stimuleren.

• Ben je in staat om 
elementen van 
Logisch Denken 
in andere lessen/ 
groepsactiviteiten te 
implementeren.

Van alle lijnen in KIJK! wordt ‘Logisch 
Denken’ vaak ervaren als de meest 
lastige. De ontwikkelingslijn bevat veel 
verschillende elementen en lijkt veel 
overlap te hebben met andere lijnen. Dus 
wat is nu zo anders aan deze lijn? Hoe geef 
je dit vorm in je dagelijkse aanbod en waar 
moet je bij kinderen naar kijken om hun 
ontwikkeling in kaart te brengen?
In deze workshop gaan we aan de slag 
om de ontwikkelingslijn Logisch Denken 
praktisch vorm te geven in je groep. Er 
komen veel voorbeelden voorbij, waar je 
de volgende dag mee aan de slag kunt.

’ Maartje 
 Weterings

’ Maandag 
 21 januari 
 2019
’ 16:00 - 19:00 u. 
 (met soep en 
 broodjes)
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Digitaal 
oversteken: 
media- 
wijsheid en 
de tweede 
leefwereld 
van onze 
leerlingen!

Na het volgen van 
de workshop heb 
je meer zicht op de 
tweede leefwereld van 
onze leerlingen én je 
krijgt praktische tools 
aangereikt om met het 
onderwerp ‘media’ aan 
de slag te gaan met je 
groep. 

Technologie speelt een grote rol in 
het dagelijks leven van kinderen en 
leerkrachten en leidt voortdurend tot 
nieuwe mogelijkheden voor samenwerken 
en samen leren. Mediawijs zijn is 
belangrijk om goed in deze maatschappij 
te functioneren en te participeren. 

Hoe kunnen we leerlingen toerusten om 
actief en verantwoord te communiceren 
en samen te werken via (nieuwe) media? 
Hoe herkennen we de virtuele obstakels?

In de ‘echte’ wereld lopen we 
met leerlingen mee, leren we hen 
verkeersregels en helpen we met 
oversteken. De online leefwereld is 
moeilijker te overzien. We vergeten niet 
dat ouders hier ook een rol in hebben, 
maar vinden het ook belangrijk dat 
leerkrachten (tot op zekere hoogte) 
meegaan met deze ontwikkelingen om 
hun leerlingen beter te begrijpen en te 
begeleiden.

De workshop is bedoeld voor leerkrachten 
die de mediawereld van hun leerlingen 
willen ontdekken, bewust willen worden 
wat de invloed is van media en willen 
weten hoe je hier als leerkracht op kunt 
inspelen.

Wie maakt met ons de digitale 
oversteek?

’ Ester Liebregts 
’ Loes Swinkels

’ Woensdag 
 30 januari 
 2019
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Ju-huf, Ju-huff, 
JU-HUFFF!

Tijdens deze 
workshop leer je 
wat de belangrijkste 
executieve functies 
zijn en krijg je hier een 
goed beeld bij met 
onderwijsvoorbeelden.

Daarnaast leer je hoe je 
de executieve functies 
bij jouw leerlingen kunt 
versterken en stimuleren.

Na afloop ben je in staat 
om een masterplan 
te ontwikkelen en 
maak je daarbij een 
concrete vertaling 
van de executieve 
functies, dichtbij de 
belevingswereld van een 
leerling.

Goed kunnen functioneren in de 
groep vraagt heel wat van een 
leerling. Leerlingen moeten hun 
aandacht blijven richten, impulsen 
onderdrukken, flexibel zijn en hun 
emoties kunnen reguleren. Allemaal 
vaardigheden die te maken hebben 
met zelfsturing, oftewel met de 
executieve functies. Als leerlingen 
deze vaardigheden beheersen, groeit 
de leerling niet alleen in zijn of 
haar ontwikkeling, maar krijg je als 
leerkracht ook meer ruimte en tijd 
om een groepje leerlingen extra te 
begeleiden of te observeren. In deze 
workshop leer je wat het belang is van 
de ontwikkeling van de executieve 
functies voor het leerproces en hoe je 
als leerkracht de executieve functies 
bij je leerlingen kunt stimuleren en 
versterken.

Heb jij leerlingen in je groep die het 
moeilijk vinden om op hun beurt te 
wachten, te luisteren naar een verhaal, 
of moeite hebben om zelfstandig te 
werken? Wil je meer informatie over 
executieve functies en weten hoe je 
deze kunt herkennen in de klas? Wil 
je meer handvatten om de executieve 
functies van je leerlingen te versterken 
Dan ben je van harte welkom bij deze 
workshop. 

Je gaat aan de slag met een eigen 
masterplan. Het is handig om een 
casus mee te nemen (op papier of in 
je hoofd). Wat drijft de leerling? Wat 
zou de leerling willen worden, wat is 
zijn of haar droom? Vanuit daar maken 
we een vertaling van de executieve 
functies naar de belevingswereld van 
de leerling.  

’ Loes Swinkels 
’ Dinie Theuws

’ Vrijdag 
 22 maart 
 2019
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Leren leren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Sociale 
vaardigheden, 
leren door 
doen

Ondersteuning bieden 
in de sociaal emotionele 
ontwikkeling, hetgeen 
zorgt voor sociaal 
vaardige en weerbare 
kinderen.

Via fysieke oefeningen 
en spelen worden 
sociale vaardigheden en 
zelfkennis getraind.

Spelenderwijs en via fysieke oefeningen 
vanuit het Rots en Water programma 
worden sociale communicatie- en 
confrontatievaardigheden aangeleerd 
en wordt de bewustwording hiervan 
gestimuleerd. 

Kinderen leren met anderen samen 
spelen, samen werken en samen leven 
in een wereld die met de dag verandert. 
Spelenderwijs ontdekt het kind de 
wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn, 
zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander 
en sociale vaardigheden.

“Je kunt de wereld niet 
veranderen… maar je hebt wel 
een keuze.
Omdat ik verander, verandert 
de wereld om mij heen”

De leerkrachten zullen zelf spelenderwijs 
vaardigheden ervaren en eigen maken 
om kinderen te ondersteunen in het 
verbeteren van het sociale welzijn en de 
sociale veiligheid op school en daarbuiten.

’ Laurenz Basten 
’ Lothar Rutten

’ Vrijdag 
 14 september 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Gymzaal 

basisscholen 
Haagstraat, 
Valkenswaard

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Omgaan 
met cultuur-
verschillen

• Kennis: je maakt kennis 
met een methodische 
werkwijze voor 
communicatie met 
mensen uit andere 
culturen.

• Houding: wat zijn de 
verbindende aspecten 
van communicatie? 
Bewustwording 
van communicatie 
op inhoud én op de 
betrekking.

• Ervaren: aan de slag 
met praktische 
opdracht.

• Toepassen: je leert 
werken met helpende 
(en mogelijk wat 
ongebruikelijke) 
gespreksvaardigheden.

Als leerkracht investeer je in het contact 
met je leerlingen. Minder vanzelfsprekend 
is het effect van deze inspanningen. 
Bij sommigen lijk je er niet in te slagen 
om mee in verbinding te komen… 
Deze kinderen lijken zo anders qua 
overtuigingen, gewoonten en gedrag. 
Over de ouders nog maar niet gesproken…

Burgerschap en diversiteit zijn niet 
exotisch of ver van je bed. We hebben 
er allemaal, overal en iedere dag, mee 
te maken. Deze workshop biedt kennis, 
inzicht én ervaring op een interactieve 
manier. Voor het versterken van je 
interculturele competenties. 

Omgaan met diversiteit is omgaan met 
jezelf én de ander. Niet door aanpassing 
te forceren (ook niet van jezelf), maar 
aansluiting te creëren. Daarom: van 
frustratie naar coöperatie. Hoe pak je dit 
concreet aan? 

’ Robert Teune 
 (Teams-aan-
 zet)

’ Woensdag 
 26 september 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Scholing 
medezeggenschap 
voor MR en GMR

Scholing 
medezeggenschap voor 
(G)MR-leden draagt 
bij aan afstemming 
over de visie op 
medezeggenschap, zorgt 
voor een effectieve 
aanpak van de taak en 
geeft helderheid wat 
centraal en decentraal 
op de agenda van de 
medezeggenschap 
thuishoort.

In het schooljaar 2018-2019 worden 
er twee trainingsavonden voor 
scholing over medezeggenschap 
verzorgd, bedoeld voor leden van 
de (G)MR. De avond in oktober 
is gericht op het kennismaken 
van nieuwe leden van de (G)
MR met de wettelijke taak en 
bevoegdheden van de MR/GMR. 
Bij deze kennismaking wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij de vragen 
die bij het werken in de praktijk 
worden opgeroepen. Centraal staat 
het verkrijgen van basiskennis voor 
mensen die nog vrijwel nieuw zijn 
in de MR.

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst 
in januari staat de HOE vraag 
centraal. Het kan dan gaan om 
onderzoeken hoe de MR gericht kan 
zijn op hoofdlijnen in de agenda en 
hoe het nemen van een bepaalde 
rol bij kan dragen aan invloed en 
meerwaarde. De inhoudelijke 
invulling van deze bijeenkomst zal 
vraaggestuurd zijn.
De exacte data en invulling van 
de twee avonden worden zo snel 
mogelijk in het nieuwe schooljaar  
gecommuniceerd.

’ volgt later ’ Oktober 2018 
(beginners) en 
januari 2019 
(gevorderden): 
exacte datum 
volgt later

’ 18.45 – 22.00 u.
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Gerichte 
effectieve 
feedback 

Tijdens deze workshop 
krijg je informatie om 
meer gerichte effectieve 
feedback te geven in 
verschillende leersituaties. 

Daarnaast krijg je 
praktische voorbeelden 
hoe feedback ervoor kan 
zorgen dat het leerproces 
meer diepgang krijgt.

Effectieve, gerichte feedback 
die leren zichtbaar maakt.

Tot voor kort was er weinig onderzoek 
dat het belang van feedback voor de 
leerling resultaten liet zien en ook over 
de condities waaronder feedback het 
grootste effect heeft, was ook weinig 
over bekend. Hattie en Timperley (2007) 
hebben om die reden de betekenis van 
feedback systematisch in kaart gebracht. 
Hun onderzoek toont aan dat feedback 
het lesgeven en het leren kan verbeteren. 

De effectgrootte voor feedback is 0,75 
wat wil zeggen dat het bijna de snelheid 
van leren kan verdubbelen. Daardoor 
is feedback geven een belangrijke 
vaardigheid voor leerkrachten, die de 
schoolleiding vanuit haar onderwijskundig 
leiderschap moet stimuleren. De leraar 
neemt immers een centrale plaats in bij 
het verbeteren van het onderwijs en de 
resultaten van leerlingen. 

Een belangrijk aspect van succesvol 
onderwijs is het geven van effectieve 
instructie en vervolgens het bieden van de 
juiste (tussentijdse) feedback. Feedback 
helpt bij het verschil overbruggen tussen 
het huidige niveau en het gewenste 
niveau voor de leerling.
 
In deze workshop is ruimte voor 
diepgang en zijn er praktijkgerichte 
oefeningen. Meer diepgang betekent 
meer eigenaarschap. Meer diepgang 
betekent ook dat leerlingen elkaar op 
gestructureerde wijze feedback leren 
geven. Zo kunnen de leerlingen onderling 
samen met jou, als leerkracht, het “ikke” 
van de leerlingen bevorderen.

’ Ingrid Bruinen 
 (Bazalt)

’ Woensdag 
 14 november 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Samenwerkend 
leren kan 
op zoveel 
manieren!

Tijdens deze workshop 
maak je kennis met 
de werkvormen 
van samenwerkend 
leren of je frist ze 
weer op. Hoe geef je 
samenwerkend leren 
vorm in je eigen klas? 
Je leert samenwerkend 
leren vorm te geven in je 
klas en (nieuwe) digitale 
tools in te zetten hierbij.

In het huidige onderwijs nemen ‘actief 
leren’ en ‘samenwerken’ een belangrijke 
plaats in. Door middel van samenwerkend 
leren worden leerlingen allemaal actief 
betrokken bij de lesstof: leerlingen krijgen 
de ruimte om ván en mét elkaar te leren. 
Samenwerkend leren heeft positieve 
invloed op de ontwikkeling van de 
denkvermogens van leerlingen, op 
het leren oplossen van problemen, 
de integratie en toepassing van 
kennis en op actief mondeling 
taalgebruik. Door samenwerkend 
leren ontwikkelen leerlingen hun 
samenwerkingsvaardigheden en zo heeft 
het dus tevens een positieve invloed op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. De initiatieven van leerlingen 
nemen toe en hun afhankelijkheid van de 
leraar neemt juist af!

Wil jij kennismaken met coöperatieve 
activerende werkvormen die leerkrachten 
doelgericht kunnen inzetten tijdens 
een les of wil je het werken met deze 
werkvormen juist opfrissen? Wil je meer 
aandacht besteden aan de 21e -eeuwse 
vaardigheden zoals de inzet van digitale 
tools die leerlingen in de tijd van nu nodig 
hebben en dit integreren in je dagelijkse 
lessen zodat het niet of/of wordt, 
maar en/en? Dan is deze workshop zeker 
geschikt voor jou!

’ Kim Termeer - 
 Penners
’ Lieke 
 Raijmakers 
’ Nick 
 Raijmakers
’ Maartje 
 Vunderink

’ Dinsdag 
 27 november 
 2018
’ 16:00 – 19:00 u.
  (met soep en 
 broodjes
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Leergesprekken 
met kinderen

Tijdens deze middag:
• Leer je een goed en 

motiverend 
leergesprek te voeren. 

• Krijg je zicht in de rol 
van de leerkracht in 
het gesprek.

• Leer je gespreks- 
technieken en het 
belang van goede 
vragen stellen.

De workshop ‘leergesprekken’ gaat over 
gesprekken met leerlingen. Hoe voer je 
een goed en motiverend leergesprek? 
Praat je over of mét de leerling?
Aan de orde komen gesprekstechnieken, 
het belang van het stellen van goede 
vragen en de rol van de leerkracht hierin. 
We staan stil bij de voorwaarden in de 
dagelijkse praktijk om gemakkelijker 
en meer gericht in gesprek te 
gaan met leerlingen. De workshop 
zal een combinatie van theorie 
en praktijkvoorbeelden zijn met tips en 
tools waarmee je morgen aan de slag 
kunt.

In deze workshop krijg je antwoord op 
of wordt je aan het denken gezet over 
de volgende vragen:
• Waarom leergesprekken? 

Waarover voer je leergesprekken? 
Uiteenzetting van verschillende 
soorten leergesprekken.

• Voorbereiding van een leergesprek: 
wat vraagt het van leerkracht en 
leerling?

• Hoe voer je de gesprekken? Over 
gesprekstechnieken en de toepassing 
ervan. Oefenen en reflecteren. Wat 
betekent dit voor mij als leerkracht? 

• Wanneer voer je de gesprekken? 
Rekening houdend met verschillende 
leeftijdsgroepen. Hoe leg je afspraken 
vast?

’ Puck Lamers 
 (OMJS)

’ Woensdag 
 13 februari 
 2019
’ 14:00 - 17:00 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Innovatiemarkt 
leermiddelen en 
technologie 

Tijdens deze workshop 
maak je kennis 
met innovatieve 
leermiddelen en 
technologie. Bovendien 
is er tijdens deze 
middag ruimte om 
samen ervaringen en 
werkvormen uit te 
wisselen. 

Innovatieve leermiddelen! Dát klinkt 
uitdagend, spannend en … ‘n tikkeltje 
moeilijk misschien? 
Helemaal niet! Binnen SKOzoK willen we 
je er graag kennis mee laten maken. Deze 
workshop is geschikt voor leerkrachten 
van groep 1 – 8.

Op deze markt ontmoet je collega’s, 
leerlingen en anderen die je meenemen 
in de wereld van creatief, ontdekkend, 
ontwerpend leren, ‘maakonderwijs’, 
programmeren, oplossingen bedenken, 
filmen, presenteren, duurzaamheid, 
zonne-energie, virtual reality en nog veel 
meer. 

We starten om 14.00 uur met een korte, 
inspirerende presentatie. Vervolgens staat 
de markt voor je open. In ongedwongen 
sfeer loop je rond, ontmoet je elkaar, kun 
je vragen stellen en praktijkervaringen 
uitwisselen. Uiteraard kun je zelf de 
materialen uitproberen. Je krijgt tips hoe 
je je les kunt verrijken en aan welke doelen 
je werkt.

Wil je de materialen eens uitproberen 
met je leerlingen? Ook dat kan. Er zijn 
zogenaamde COOLboxen met innovatief 
materiaal te leen. 

Na afloop ga je met een hoofd 
vol ideeën naar huis.

’ Angera  
 Kraayvanger, 
 i.s.m.
 leerkrachten, 
 leerlingen en 
 ICT

’ Woensdag 
 20 maart
 2019
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bs. 
 Schepelweyen

Focuspunt
Samen ontwikkelen van de

    leergemeenschap



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Google 
Classroom

Samenwerken en leren 
met Google Classroom

Ben je al wat bekend met een 
Chromebook en toe aan een volgende 
stap? Dan is deze mini-cursus, die 
bestaat uit twee bijeenkomsten, iets 
voor jou.

We gaan aan de slag met Google 
Classroom en Google Suite. Je leert 
werken, samenwerken en bestanden 
delen. Hoe zet je opdrachten voor je 
leerlingen klaar en hoe kunnen ze hun 
opdrachten ook weer inleveren? Hoe 
deel je lessen? Hoe maak je gebruik 
van handige formulieren en van 
Google Sites?

Je krijgt praktische tips (én trucs) die 
je de volgende dag kunt gebruiken in 
je lessen.

De bijeenkomsten zijn gedeeltelijk 
vraaggestuurd. Vooraf wordt aan 
de deelnemers gevraagd welke 
onderwerpen zij graag aan de orde 
willen stellen. 
Dezelfde workshop wordt twee keer 
aangeboden: daarom kan je kijken 
welke datum het beste bij jou uitkomt 
(die van groep 1 of groep 2). Het is wel 
de bedoeling dat je beide dagen volgt 
die bij de groep horen die je kiest. 

N.B. Breng een Chromebook en je 
inloggegevens mee dan kun je direct 
meedoen.

’ Trainer van 
 Schoolupdate 
 (Frank Reinders 
 e.a.)

’ Groep 1: 
 Bijeenkomst 1: 
 Woensdag
 29 augustus 
 2018 
 14:00-16:30 u.
 Bijeenkomst 2: 
 Vrijdag 
 30 november 
 2018 
 14:00 – 16:30 u. 
’ Groep 2: 
 Bijeenkomst 1: 
 Woensdag
 6 februari 
 2019 
 14:00-16:30 u.
 Bijeenkomst 2: 
  Woensdag 
 13 maart 
 2019 
 14:00-16:30 u.
’ Bs.
 Schepelweyen

Focuspunt

Slimmer organiseren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Wegwijs met 
Kurzweil

Hoe zet je leerlingen 
aan tot het werken 
met Kurzweil?

Als je moeite hebt met lezen en schrijven, 
ervaar je daar iedere dag de belemmeringen 
van. Ondanks veel oefenen lukt het vaak 
niet om het beste uit jezelf te halen en 
dat frustreert. Wij als leerkracht kunnen 
die frustratie voor een heel groot gedeelte 
wegnemen, door de leerling in de groep aan 
zijn tafeltje met Kurzweil de teksten mee te 
laten lezen.

Leerlingen kunnen inmiddels met een 
Windows-device en iPad zelfstandig in de 
groep met Kurzweil (versie 15) werken. Wil je 
daar meer van weten?

Ook komend jaar organiseren we in 
samenwerking met Lexima, uitgever van 
Kurzweil, drie workshops voor leerkrachten.
In de training wordt er een koppeling 
gemaakt naar het ‘leren leren’. Hoe zet je 
als leerkracht de leerling aan tot het werken 
met Kurzweil? Lezen, mindmappen en 
teksten markeren en uittreksel maken zullen 
hierbij behandeld worden met tips waarvoor 
deze functies in de praktijk door de leerling 
zelf in te zetten zijn. Ook is er tijdens de 
training aandacht voor de inhoud van het 
programma, zodat je weet waar je wat kan 
vinden. 

Aansluitend op iedere leerkrachtworkshop 
vindt er ook een workshop voor leerlingen 
en hun ouders plaats tussen 16.30 en 
18.00 uur. Informatie over de manier van 
aanmelding wordt z.s.m. gecommuniceerd 
zodat ouders en hun kind zich hiervoor tijdig 
kunnen opgeven via de groepsleerkracht.

N.B. Aan iedere workshop kunnen maximaal 
20 leerkrachten deelnemen.

* Indien er vraag naar is, kan dit 
ook een training worden voor 
gevorderden.

’ Lexima, 
 uitgeverij 
 Kurzweil i.s.m. 
 Max Deuze

’ Woensdag
 31 oktober 
 2018
 Woensdag 
 23 januari 
 2019
 Woensdag 
 10 april 
 2019*
’ 14:00 - 16:00 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bs. Agnetendal

Focuspunt

Slimmer organiseren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Doelgericht 
werken

Je leert hoe je leerlingen 
doelgericht kunt laten 
meedenken over hun 
eigen leerproces. 
Het vergroten van 
eigenaarschap bij 
leerlingen, is hierbij 
ontzettend belangrijk. 
Een eerste stap hierin is 
doelgericht werken.

In deze workshop staan de volgende 
vier pijlers centraal:
• Leerlingen leren zelf doelen stellen
• Leerlingen evalueren op hun eigen 
 leren
• Leerlingen kunnen hun eigen 
 vorderingen bijhouden
• Leerlingen kunnen zelf aangeven 
 welke hulp zij nodig hebben

In deze workshop willen we je graag 
meenemen in het gepersonaliseerd 
leren en komen de volgende vragen 
aan bod: wat is gepersonaliseerd 
leren en waarom is de mindset van de 
leerling en leraar hierin zo belangrijk? 
En hoe kun je er samen met de 
kinderen voor zorgen, dat ze vanuit 
eigenaarschap gemotiveerd en 
betrokken werken aan hun leerdoelen? 

Hoe coach je leerlingen hierin 
en stimuleer je ze in het maken 
van keuzes, zodat je samen 
verantwoordelijk bent voor het 
leerproces, ieder vanuit zijn eigen 
rol. Veranderen vanuit het belang of 
vanuit het systeem? 
“De toekomst”, bij jou in de klas?

Naast een stuk inspiratie vanuit 
theorie waarin we ingaan op het 
“waarom”,  geven we tijdens deze 
workshop allerlei praktische tips 
zodat je in je eigen klas direct  aan 
de slag kunt gaan. We zetten je aan 
tot nadenken en bieden inzichten die 
prikkelen tot nog krachtigere lessen. 

Werkplezier voor leerkracht 
én leerling!

’ Team 
 gepersonaliseerd 
 leren 
 (Beppie van 
 Bree, Hanna van 
 der Linden en 
 Elise Biezenaar)

’ Woensdag 
 27 maart 
 2018
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Slimmer organiseren



Titel Doel Inhoud Workshop-
leider(s)

Datum, tijd, 
locatie

Motorische 
ontwikkeling, 
brein en leren

Tijdens deze workshop 
krijg je inzicht in 
hoe fenomenen uit 
de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen 
tussen 0-7 jaar effect 
hebben op latere 
levensfasen. 

Bovendien ervaar je door 
kleine breinproefjes hoe 
de breinontwikkeling 
samenhangt met 
lichamelijke activiteit en 
leren.

Van de noodzaak om te (leren) bewegen 
in het perspectief van opvoeding tot 
een gezond leefpatroon is iedereen 
doordrongen. Maar gebruik maken van 
de beweegdrang om te leren vraagt 
kennis.

Wil je weten waarom “Zakdoekje 
leggen” zo’n belangrijk spel is? 
Wat voor effect dat heeft op latere 
ontwikkelingsfasen?  Wat is het 
belang van ritme in relatie tot de 
taalontwikkeling op de middenbouw? 
Wat doen gooien en vangen voor 
concentratie? Hoe bepaal je of een kind 
aan de pengreep toe is? 

Verwacht geen workshop met 
wervelende beweging en spelletjes, 
maar wel veel kennis van het waarom je 
die leuke spelletjes doet. 

’ Thea Brejaart 
 (CED-groep)

’ Woensdag 
 3 april 
 2019
’ 14:00 - 16:30 u. 
 14.00 u. inloop 
 14.30 u. start 
’ Bestuurskantoor 
 Veldhoven

Focuspunt

Slimmer organiseren


