
2019-2020
Professionaliseringsagenda

Samen zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 
In ons Koersplan ligt de focus op leren leren en gemeenschappelijk organiseren door met 
elkaar te professionaliseren op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Hierop aansluitend 
bieden wij je met veel plezier weer een uitgebreid aanbod van professionaliseringsactiviteiten 
in de vorm van workshops en een leergemeenschap. 
Inschrijven kan vanaf nu via www.skozok.nl/professionalisering. Neem snel een kijkje; 
wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Deelname aan de workshops is vrijwillig, maar 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.

Alvast veel leerplezier gewenst!

SKOzoK



Workshop/training
Klassenmanagement, de start van het schooljaar! 

Voor wie?
• Leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, management, ieder die geïnteresseerd is

Door wie?
• Conny van der Groef (onderwijsadviseur CPS)

Inhoud
Tijdens de start van het schooljaar komt er veel op je af, begrijpelijk…
Toch is het belangrijk om vanaf de start van het schooljaar je bewust te zijn van de/jouw 6 rollen van de leerkracht, 
het pedagogisch handelen in de klas en groepsprocessen. Want, wanneer je niet gelijk je rol pakt, geen passende 
interventies inzet en geen oog hebt voor de groepsprocessen, zal je langer te maken hebben met het zoeken van 
grenzen door leerlingen wat onrust en ordeverstoring kan opleveren in de klas. 

Laat je inspireren tijdens deze workshop om een betere start van het schooljaar 
met jouw leerlingen te maken!

Doelen
• Na deze workshop (her)ken je de 6 rollen van de leerkracht;
• Je wordt je bewust van je eigen handelen in deze 6 rollen;
• Je kent een aantal kenmerken van groepsdynamica en weet daarmee rekening te houden in jouw lessen;
• Je hebt een aantal tips gekregen over jouw rol als leercoach en weet dit toe te passen in de praktijk;

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

28-08-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunten Excellent in

leren leren en Gemeenschappelijk

organiseren



Workshop/training
‘Kindgesprekken – waarom, hoe en wat?’

Voor wie?
• Leerkrachten, KO’ers, iedereen die met kinderen werkt

Door wie?
• Kim Gerats (Onderwijs Maak Je Samen)

Inhoud
De workshop ‘Kindgesprekken – waarom, hoe en wat?’ gaat over gesprekken met leerlingen. Hoe voer je een goed en 
motiverend kindgesprek? 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.

Doelen
In deze workshop krijg je antwoord op of word je aan het denken gezet over de volgende vragen: 
• Wat zijn kindgesprekken? Waarom voer je kindgesprekken? Waarover voer je kindgesprekken?

Uiteenzetting van verschillende soorten kindgesprekken.
• Voorbereiding van een kindgesprek: wat vraagt het van de leerkracht en de leerling? 
• Hoe voer je kindgesprekken? 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.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

04-09-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Omgaan met stress en herstellen na tegenslagen: 
mentale veerkracht

Voor wie?
• Alle SKOzoK collega's

Door wie?
• Lizette Roijmans (P&O)

Inhoud

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. 

Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, kun je je flink beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker nog: het voelen en 
accepteren van je emoties is het begin van een veerkrachtige reactie.
Na verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of… 
misschien zelfs naar je betere zelf.

Tijdens de workshop krijg je handreikingen met betrekking tot de bewustwording van je mentale veerkracht, je leert 
om “de kunst te beheersen” om je mentale veerkracht te vergroten en je gaat ervaren dat het vergroten van je mentale 
veerkracht bijdraagt tot levensgeluk, plezier, energie en betere prestaties.

Je bent van harte welkom om een dosis (werk)plezier op te komen halen in deze workshop. 

Doelen
• Bewustwording van (de ontwikkeling van) je mentale veerkracht;
• Verstevigen van je inzetbaarheid door “de kunst van het beheersen” van je mentale veerkracht;
• Behouden van je mentale veerkracht (ook in moeilijke situaties);
• Bewustwording van de mogelijkheden om je mentale veerkracht te vergroten, immers, mentale veerkracht is

de formule voor plezier, energie en optimale prestaties.

Datum, tijd en locatie
d02 Donderdag

12-09-2019 van 16:30 - 19.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunten Excellent in

leren leren en Gemeenschappelijk

organiseren



Workshop/training
Als kleuter zicht op je eigen ontwikkeling

Voor wie?
• Kleuterleerkrachten en andere geïnteresseerden

Door wie?
• Maartje Weterings (Leerkrachtondersteuner)

Inhoud
Scholen zijn volop bezig met het geven van feedback aan leerlingen en het stellen van leerdoelen. Maar hoe werkt dat bij 
kleuters? En vooral, hoe behouden we de manier waarop kleuters leren (vanuit ontwikkeling) en nemen we ze toch steeds 
meer mee in wat ze gaan leren?
In deze workshop gaan we daar samen mee aan de slag; we verbinden theorie aan praktijk, analyseren voorbeelden en 
bekijken hoe we dit toepasbaar kunnen maken in de groep. We maken hiervoor ook gebruik van filmfragmenten.
Aan het einde van de workshop heb je voor jezelf een opzet gemaakt, hoe jij bij de kleuters om wilt gaan met het stellen 
van leerdoelen.

Doelen
• Kennis van feedback geven aan het jonge kind o.b.v. succescriteria;
• Je bent in staat om feedback te formuleren, in het spelmoment/werkmoment van de kinderen;
• Je hebt een opzet voor je eigen school met een planmatige aanpak om ermee aan de slag te kunnen gaan.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

18-09-2019 van 14.30 - 17. 00 uur 
Front Office Valkenswaard

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
"Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming" 
  Van waarnemen naar begrijpen

Voor wie?
• Leerkrachten

Door wie?
• Tonnie van Geel en Nicole Meurkens (Passend Onderwijs)

Inhoud
Vraag tien leerkrachten wat Handelingsgericht werken (HGW) betekent en je krijgt tien verschillende antwoorden. 
Voor de één staat HGW voor het denken in mogelijkheden en kansen, voor de ander staat het voor het invullen van 
nietszeggende formulieren en administratieve last, terwijl HGW zo helpend is voor het plannen van je aanbod. 
Je kent je groep omdat je goed hebt WAARGENOMEN en daardoor BEGRIJP je wat je groep nodig heeft. Vervolgens PLAN 
je je aanbod en ga je aan de slag met REALISEREN. 
Tijdens deze workshop bespreken we de mogelijkheden, kansen en krachten van HGW en kijken we voor welke 
uitdagingen we staan bij de toepassing ervan.
Met als doel om collega’s te laten profiteren van de mogelijkheden, te leren de valkuilen te vermijden en de uitdagingen 
aan te gaan.

Kortom, een prachtige manier om je onderwijsaanbod goed af te stemmen op dat wat je groep nodig heeft.

Doelen
De doelen die we nastreven, zijn:
• Hoe stem ik mijn onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, 

zonder dat ik individueel onderwijs moet geven?
• Kennis van de HGW-cyclus in de groep, het planmatig werken;
• Hoe begrijp ik mijn groep? Wat zijn mijn bronnen?
• Afstemmen op de overeenkomsten en verschillen in een groep. Hoe cluster ik en blijft het voor mij behapbaar?
• De relatie tussen lange en korte termijndoelen; 
• Een kritische, onderzoekende houding vanuit de growth mindset: Wat heb ik vandaag goed gedaan en 

wat kan morgen beter?

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

02-10-2019 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Bewegend leren… dat wil jij toch ook!

Voor wie?
• Iedereen die in het onderwijs met kinderen werkt, groep 1 t/m 8

Door wie?
• Janneke Lips van Zandbeek en Rietje Goosen de Wild (JUFJUF)

Inhoud
Kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten. Ze kunnen dit opbrengen als ze in hun jeugd veel bewogen hebben en zo een 
goede balans en lichaamsbeheersing hebben ontwikkeld. En toch gaan de lesmethodes voor onze leerlingen vaak uit van 
‘zittend’ inoefenen op plat vlak. 
In een maatschappij waar kinderen steeds minder uitgedaagd worden om te bewegen, willen we hen, maar vooral ook 
jou als leerkracht, inspireren om bewegend leren een plek te geven in het onderwijs. Niet als een ‘moet’ erbij, maar juist 
om de lessen effectiever en leuker te maken waardoor je tijd bespaart.
Vanuit onze ervaring en ondersteund door de wetenschap, nemen we je mee om dit zelf te ervaren. Praktisch, zodat je 
de volgende dag meteen aan de slag kunt met bewegend leren in jouw klas. Wij hebben er zin in! Doe je met ons mee? 
Schrijf je dan in voor onze workshop!

Leren is als fietsen; om in balans te zijn moet je in beweging blijven! 

Doelen
• Theorie: waarom draagt bewegen bij aan beter leren?;
• Zelf ervaren hoe je kunt leren op een actieve en bewegende manier;
• Bewegend onderwijs op maat!;
• Werken vanuit betekenisvolle situaties met materialen uit het dagelijks leven;
• Inspirerende praktische activiteiten die aansluiten bij de kerndoelen.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

09-10-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Christoffelschool Aalst-Waalre

Focuspunten Excellent in 

leren leren en Gemeenschappelijk

organiseren



Workshop/training
Sterke rekenaar, snelle rekenaar of creatieve rekenaar. 
Welke rekenaar ben jij?

Voor wie?
• (startende) leerkrachten, kwaliteitsondersteuners

Door wie?
• Melinda van den Eijnden en Ine Hoeks (Leerkrachtondersteuners)

Inhoud
We hebben allemaal betere rekenaars in onze groep, maar herkennen we deze ook en geven we deze leerlingen wat ze 
nodig hebben om te ontwikkelen bij rekenen? 
In deze workshop gaan we in op de basis van het werken met betere rekenaars. Het is een inspirerende en praktische 
workshop voor leerkrachten en kwaliteitsondersteuners die een basis willen leggen in het werken met betere rekenaars. 
Je krijgt een beter beeld van de verschillende rekenaars, hun onderwijsbehoeften en de vaardigheden die je als leerkracht 
nodig hebt in de begeleiding van deze leerlingen. Daarnaast gaan we vanuit het IGDI-model in op het stellen van de juiste 
doelen voor betere rekenaars.

Doelen
• Ik weet welke drie soorten rekenaars er zijn en kan ze herkennen;
• Ik weet wat de verschillende rekenaars nodig hebben bij rekenen;
• Ik weet welke vaardigheden ik als leerkracht nodig heb om deze leerlingen te kunnen begeleiden;
• Ik kan doelen stellen voor de betere rekenaars naast de doelen van de groep.

Datum, tijd en locatie
d02 Dinsdag

22-10-2019 van 16.30 - 19.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Echtscheiding, hoe ermee om te gaan

Voor wie?
• Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren

Door wie?
• Mettelina Baarda (Semko)

Inhoud
In praktisch elke klas zijn er kinderen met gescheiden ouders. Het aantal echtscheidingen groeit nog steeds. Elke 
leerkracht heeft te maken met dit onderwerp. Het probleem is groot en komt direct terug in de klas. Dit is te merken 
in gedrag en in leerresultaten. Over dit onderwerp geen kennis hebben, is een gemis voor de leerkracht. Echtscheiding 
bestaat en is een belangrijk maatschappelijk gegeven dat via ouders en kinderen de school binnenkomt. Is er een rol voor 
de school bij echtscheiding en zo ja, waarom? Hoe concretiseert de school die rol?

Doelen
Na afloop van deze workshop:
• Kun je betekenis geven aan gedrag, uitingen en emoties van leerlingen in echtscheidingssituaties;
• Heb je zicht op de problematiek van de echtscheiding en kennis van de verschillende stadia van echtscheiding;
• Heb je theoretische kennis van rouwstappen die ook bij echtscheiding spelen;
• Krijg je praktische tips die je kunt inzetten in de klas

Datum, tijd en locatie
d02 Donderdag

24-10-2019 van 16.30 - 19.00 uur
Front Office Valkenswaard

 Focuspunt

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Effectief communiceren met ouders – 
de basis van communicatie

Voor wie?
• (startende) leerkrachten groep 1 t/m 8

Door wie?
• Irene Stad (communicatiemedewerker)

Inhoud
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van het kind. Ouders en school zijn gelijkwaardige 
partners die gedurende de tijd dat een kind op school zit met elkaar in gesprek gaan en samenwerken. Samenwerken is 
meer dan autorijden bij schoolreisjes en voorlezen in de klas. Het gaat om het thuis ondersteunen van het leerproces van 
de leerling. Door effectief met ouders te communiceren kun jij ze helpen om thuis aan de didactische ontwikkeling van 
hun kind te werken; anderzijds kunnen ouders jou als leerkracht van informatie voorzien over hoe een kind in elkaar zit, 
hoe het kind zich thuis gedraagt en hoe ouders zelf op bepaalde gedragssituaties van hun kind reageren. 
Tijdens deze workshop leer je de basis van communicatie en de belangrijkste aspecten met betrekking tot communiceren 
met ouders.

Doelen
Na deze workshop:
• Ken je verschillende vormen, stijlen en lagen van communicatie;
• Weet je waar je op moet letten bij het overbrengen van een boodschap in een bepaalde context;
• Heb je handvaten voor het voeren van een oudergesprek, met behulp van regulerende vaardigheden;
• Weet je hoe je zo effectief mogelijk met ouders communiceert.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

30-10-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

 Focuspunt

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Haal jij eruit wat erin zit? Out of the COOLbox!

Voor wie?
• Leerkrachten groep 1-8 en iedereen die geïnteresseerd is

Door wie?
• Angera Kraayvanger (ICT)

Inhoud

COOL staat voor Creatief, Ontdekkend en Ontwerpend Leren. 

Wist je dat we binnen SKOzoK over een COOL Ontdeklab beschikken? In deze workshop gaan we in dit inspirerende Lab 
aan de slag. Je vindt hier een breed aanbod aan innovatieve materialen, voorzien van doelen en lessuggesties, waarmee je 
op betekenisvolle, cre-actieve wijze werkt aan taal, rekenen, WO en andere vakgebieden. 
Na een stukje theoretische onderbouwing maak je kennis met de middelen, mét en zonder ICT, die gegarandeerd de 
motivatie, talentontwikkeling, probleemoplossend vermogen, samenwerking en doorzettingsvermogen van je leerlingen 
verhogen. Er is volop ruimte om zelf te experimenteren en ervaringen uit te wisselen. De materialen kun je tevens lenen 
om uit te proberen in je klas middels het COOLboxen uitleensysteem.

Doelen
Na deze workshop:
• Weet je wat de doelen zijn van COOL, gekoppeld aan leren leren en de groei mindset;
• Heb je ervaren hoe je op betekenisvolle wijze kunt werken aan taal, rekenen, WO, en andere vakgebieden;
• Heb je kennisgemaakt met een breed aanbod van innovatieve materialen en lessuggesties uit het COOL Ontdeklab;
• Heb je zelf geëxperimenteerd met de middelen die jou aanspreken en die passen bij jouw groep.

Datum, tijd en locatie
d02 Maandag

04-11-2019 van 16.30 - 19.00 uur
COOL ontdeklab 
Basisschool Schepelweyen 

Focuspunt leren leren

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Het signaleren van kindermishandeling, en dan…?

Voor wie?
• Leerkrachten, KO’ers, directeuren, conciërges, stagiaires

Door wie?
• Marianne Nijssen (Veilig Thuis)

Inhoud
In iedere klas van 30 leerlingen zit gemiddeld 1 kind dat slachtoffer is van kindermishandeling. Mensen werkzaam in 
het onderwijs hebben een belangrijke rol ten aanzien van het signaleren van vermoedens van kindermishandeling. De 
workshop gaat over de verschillende vormen van kindermishandeling, de oorzaken, de risicogroepen en hoe te handelen 
bij vermoedens, en het hanteren van de Meldcode.

Doelen
• Kennis van de signalen van kindermishandeling;
• Kennis van de Meldcode;
• Kennis van hoe te handelen binnen je eigen organisatie bij vermoedens/zorgen;
• Kennis van je eigen waarden en normen t.a.v. dit onderwerp.

Datum, tijd en locatie
d02 Vrijdag

08-11-2019 van 14.30 - 16.30 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

 Focuspunt

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Het bruisende brein; hoe werkt het eigenlijk?

Voor wie?
• Leerkrachten van alle groepen, KO’ers, directie

Door wie?
• Carola Riemens (Bazalt)

Inhoud
Je krijgt een korte introductie van wat we weten over de werking van het brein en wat dit betekent voor het lesgeven, 
voor het handelen in de klas, voor de instructie, etc. We weten wat het belang is van voldoende beweging, interactie en 
‘zuurstof’, maar hoe krijg je dit allemaal gerealiseerd in je lessen? En hoe zit het met het ontvangen van ‘nieuwe kennis’? 
Hoe lang kunnen kinderen naar iets nieuws luisteren en wat zorgt ervoor dat de nieuwe kennis ook beklijft? Je wordt 
meegenomen in de kennis over de werking van het brein en we maken uiteraard de praktische vertaalslag naar het 
werken in de groep.
De inhoud van deze workshop is gebaseerd op ‘Krachtig Onderwijzen’ van Erik Jensen.

Doelen
De deelnemers gaan naar huis met: 
• Kennis over de werking van het brein;
• Kennis over hoe ze de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk van het lesgeven;
• Werkvormen die ingezet kunnen worden bij het dagelijks lesgeven en die aansluiten bij wat we weten 

over de werking van het brein.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

20-11-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Hoogsensitiviteit: wat kun je ermee?

Voor wie?
• Leerkrachten, KO’ers, remedial teachers, schoolmedewerkers

Door wie?
• Janneke van Olphen (psycholoog en auteur, enVie | Gevoeligheid Grootbrengen)

Inhoud
Wat is hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit? Wat gaat er in een hooggevoelig kind om? Waar kun je hooggevoeligheid bij 
een kind aan herkennen? Wat is het verschil met autisme? Waar loopt een hooggevoelig kind op school en in de klas vaak 
tegenaan? Hoe kun je het kind hierbij helpen? Welke kwaliteiten heeft een hooggevoelig kind in sterke mate? Hoe kun 
je deze tot hun recht laten komen? Onder andere deze vragen komen in de workshop aan de orde. Op een verfrissende, 
interactieve manier en met een flinke vleug humor. Je krijgt inzicht vanuit praktijkvoorbeelden en uiteraard is er ruimte 
om vragen en situaties in te brengen. 

Janneke van Olphen is psycholoog gespecialiseerd in hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit en auteur van de boeken ‘Het 
hooggevoelige kind met een sterke wil’, ‘Draakje Vurig’ en ‘Draakje Vurig in de klas’.

Doelen
De deelnemers gaan naar huis met: 
• Je krijgt inzicht in hooggevoeligheid/hoogsensitiveit;
• Je bent op de hoogte van de theoretische achtergrond;
• Je hebt een concreet beeld hoe signalen te herkennen in de klas;
• Je weet waar je op kunt letten en wat je concreet kunt doen voor het welzijn van hooggevoelige kinderen in je klas. 

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

27-11-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Er valt zoveel te leren van jongens!

Voor wie?
• Iedereen

Door wie?
• Henno Oldenbeuving (BEET)

Inhoud
Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel samen in de klas en spelen samen. Hoe ga je daar als school 
en leerkracht goed mee om? Wat moet je weten om ze goed te begrijpen? In deze inspiratiesessie gaan we dieper in op 
dit specifieke onderwerp. Jongens praten minder makkelijk. Hoe lukt het je dan toch om hen te laten praten over zichzelf 
in de toch al zo verbale maatschappij? Hoe sluit je meer aan op leerlingen met een jongensachtige of meisjesachtige 
leerstijl. Is samenwerken belangrijker dan competitie? Hoe ga je om met die druk bewegende jongen, die eigenlijk 
normaal ‘jongensgedrag’ vertoont? Hoe zorg je dat complimenten aankomen bij de leerling? 
Wat kunnen we leren van gamedesigners? Waarom lukt het een game zo goed om kinderen te motiveren? Zijn dit nieuwe 
inzichten of passen ze oude principes toe?

Doelen
Na deze workshop: 
• Heb je geleerd dat er verschillen bestaan en dat die invloed hebben op het gedrag van leerlingen 

en dus ook op je pedagogische en didactische aanpak; 
• Heb je handvaten voor een gedifferentieerde aanpak gekregen;
• Weet je hoe motivatie en talentontwikkeling kunnen werken als je kijkt naar de verschillen in sekse;
• Weet je het verschil tussen ‘jongensachtige’ en de ‘meisjesachtige’ leerstijlen en kun je met 

deze ‘bril’ kijken naar je eigen aanpak en leerlingen;
• Weet je wat de valkuilen en kansen zijn voor jongens en meisjes in onderwijs.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

08-01-2020 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Hoe maak ik een tekst net dat beetje boeiender? 

Voor wie?
• Administratief medewerkers en andere geïnteresseerden

Door wie?
• Irene Stad (communicatiemedewerker)

Inhoud
Schrijven doe je iedere dag: e-mails, webteksten, nieuwsbrieven… Maar hoe blijf je creatief en houd je de aandacht van de 
lezer vast? 
Wist je dat je als schrijver de macht hebt over anderen? Met een krachtig verhaal activeer je namelijk de hersenen van 
de lezer, waardoor die het gevoel heeft het echt te beleven en de emoties te voelen die de schrijver beschrijft. In deze 
workshop leer je waar een goede tekst aan moet voldoen, gaan we aan de slag met verschillende schrijftechnieken, stijl 
en structuur en krijg je praktische tips om boeiende teksten te schrijven. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met leuke 
oefeningen!

Doelen
• Origineel en prikkelend schrijven; hoe houd je de aandacht van de lezer vast van begin tot eind?
• Schrijven voor verschillende media; wat is het verschil tussen digitale teksten en teksten op papier?
• Handvaten voor het schrijven van een goede tekst: waar moet je op letten?

Datum, tijd en locatie
d02 Dinsdag

14-01-2020 van 09.00 - 11.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
‘Kindgesprekken – de verdieping opzoeken’

Voor wie?
• Leerkrachten, KO’ers, iedereen die met kinderen werkt

Door wie?
• Kim Gerats (Onderwijs Maak Je Samen)

Inhoud
De workshop ‘Kindgesprekken – de verdieping opzoeken’ biedt de kans dieper in te gaan op het voeren van gesprekken 
met leerlingen. Aan de orde komen uitgebreide inhouden op het gebied van vragen stellen, feedback geven en 
reflecteren. Deze zullen worden ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. We staan stil bij de link hoe het voeren van 
kindgesprekken bijdraagt aan het creëren van meer eigenaarschap bij de leerlingen en het belang hiervan. De workshop is 
een combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden met tips en tools waarmee je morgen aan de slag kunt.

Doelen
In deze workshop wordt dieper ingegaan op de aangeboden inhouden uit workshop 1. Daarnaast is het een verdiepend 
aanbod voor diegene die reeds aan de slag is met het voeren van kindgesprekken. 
Je krijgt antwoord op of wordt aan het denken gezet over de volgende vragen:
• Hoe draagt het voeren van kindgesprekken bij aan het ontwikkelen van een meer zelfregulerend karakter 

bij de leerlingen? Hoe worden leerlingen meer mede-eigenaar van hun eigen leerproces? 
• Wat zijn goede vragen? Welke vragen stel je wanneer je met leerlingen in gesprek bent?
• Wat is de rol van feedback in gespreksvoering met de leerling? Hoe geef je feedback en welke vormen 

van feedback kennen we? 
• Hoe reflecteer je met leerlingen op hun eigen leerproces? Praktische tips en tools om in de klas mee 

aan de slag te gaan;
• Wat zijn manieren om afspraken vast te leggen en ook de leerlingen hier een rol in te laten spelen?

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

15-01-2019 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Betere rekenaars, verrijken, verdiepen en verbreden!

Voor wie?
• Leerkrachten, kwaliteitsondersteuners

Door wie?
• José Ansems en Melinda van den Eijnden (Leerkrachtondersteuners)

Inhoud
We hebben allemaal betere rekenaars in onze groep, maar we weten niet altijd goed hoe we deze leerlingen uit kunnen 
dagen en een passend aanbod kunnen geven.
Hoe daag ik deze leerlingen uit? Wat kan ik als leerkracht doen om betere rekenaars de aandacht te geven die ook zij 
verdienen? Hoe pas ik dit in mijn lessen?
In deze workshop geven we verdieping op het vormgeven van onderwijs aan betere rekenaars. Vanuit een theoretisch 
kader kijken we naar het vormgeven van een goede instructie voor en begeleiding van deze leerlingen. We gaan praktisch 
aan de slag met verrijken, verdiepen en verbreden van het rekenonderwijs. Hierbij geven we een verdieping op de 
leervaardigheden die de kinderen nodig hebben om verrijkingstaken te kunnen maken en de taxonomie van Bloom. We 
gaan in op het geven van procesgerichte feedback.

Doelen
• Ik weet hoe ik een instructie kan geven op verrijkingstaken bij rekenen;
• Ik weet hoe ik een rekenles kan compacten en verrijken;
• Ik weet hoe ik betere rekenaars kan begeleiden binnen en buiten mijn klassenorganisatie;
• Ik ben in staat om bestaande rekenopdrachten te verdiepen met de taxonomie van Bloom.

Datum, tijd en locatie
d02 Maandag

20-01-2020 van 16.30 - 19.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Een taalontwikkelingsstoornis… wat kan ik doen?

Voor wie?
• Leerkrachten, onderwijsassistenten, kwaliteitsondersteuners

Door wie?
• Janneke Hendriks / Yvonne Verkooijen (De Taalbrug)

Inhoud
Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Hoe merk je aan kinderen dat ze een TOS hebben? Hoe voelt het om een TOS 
te hebben? Wat kun je als leerkracht doen? Welke stappen moet je zetten wanneer je een vermoeden hebt van een TOS? 
Wanneer je graag een antwoord wil op deze vragen, dan is deze bijeenkomst iets voor jou.

Doelen
• Je weet wat een TOS is;
• Je (her)kent signalen van een TOS;
• Je weet welke weg er bewandeld moet worden om een TOS te laten diagnosticeren;
• Je hebt ervaren hoe het voelt om een TOS te hebben.

Datum, tijd en locatie
d02 Donderdag

23-01-2020 van 16.30 - 19.00 uur
Front Office Valkenswaard

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Zelfmanagement: kikkers en de tomaat

Voor wie?
• Alle SKOzoK medewerkers

Door wie?
• Lizette Roijmans (P&O)

Inhoud
Galileo Galilei heeft ooit gezegd: 

"Iemand iets leren is onmogelijk; je kunt hem alleen helpen 
het in zichzelf te ontdekken."

In deze workshop leer je ontdekken welke werkwijze het beste bij jou past in het kader van het omgaan met de planning 
van je werk- en privétijd. 
Je denkt na over het behouden c.q. herstellen van de balans werk en privé en het stellen van de juiste prioriteiten.

Kortom, tijdens de workshop ontdek je allerlei werkwijzen die je kunnen helpen om tot een effectief timemanagement te 
komen, waardoor je je zelfmanagement vergroot.

Doelen
• Vormen van een reëel beeld van de wijze van de indeling van je werk en tijd;
• Vergroten van persoonlijke efficiëntie en effectiviteit;
• Het leren van methodieken om timemanagement toe te passen en om timemanagement 

om te zetten in zelfmanagement;
• Je krijgt tips waarmee je rust in je agenda kunt creëren, een gezonde werk- en privébalans kunt aanbrengen 

en in minder tijd meer resultaat kunt behalen.

Datum, tijd en locatie
d02 Dinsdag

28-01-2020 van 16.30 - 19.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

 Focuspunt

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
OPP, daar kun je wat mee!

Voor wie?
• Leerkrachten en KO van het regulier onderwijs (meestal midden- bovenbouw)

Door wie?
• Susanne van de Haterd (orthopedagoog), Simone Paans en Jeannette Hendriks (KO)

Inhoud
Op alle scholen krijgen we te maken met OPP’s.
Het is vaak niet helemaal duidelijk wanneer je een OPP in kunt/moet zetten. Wat zijn de criteria, wettelijk en praktisch? 
Wat en wanneer communiceer je met ouder(s)?
Hoe ga je om met het voorspellen van de uitstroom?
Hoe stel je doelen gericht op de geplande uitstroom, zowel normatief als niet normatief?
Hoe verwoord je de doelen zodat te meten is of de doelen beheerst zijn?
Hoe zorg je voor een passend aanbod wat ook te realiseren is in de groep?
Hoe formuleer je een evaluatie die gaat dienen als beginsituatie voor de volgende periode?

Doelen
Na deze workshop: 
• Weet je voor welke leerlingen je een OPP moet opstellen en ben je bekend met de wettelijke kaders;
• ben je bekend met de wijze waarop het formulier OPP ingevuld dient te worden;
• ben je in staat om een onderbouwde inschatting van verwachte/geplande groei te maken;
• ben je op de hoogte van de verschillen tussen normatieve en formatieve doelen;
• heb je kennisgemaakt met het formuleren van concrete doelen en het evalueren daarop.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

05-02-2020 van 14.30 - 17.00 uur
Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt leren leren

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Werken met loose parts

Voor wie?
• Leerkrachten onderbouw

Door wie?
• Maartje Weterings (Leerkrachtondersteuner)

Inhoud
Als je rondkijkt op Facebook en Pinterest zie je diverse voorbeelden voorbijkomen van het werken met loose parts. Onder 
‘loose parts’ worden materialen geschaard die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben of die niet direct als 
spelmateriaal worden gedefinieerd.
In deze workshop krijg je handvatten hoe je kunt werken met loose parts in de groep, welke onderliggende doelen erbij 
passen en welke mogelijkheden er zijn bij het toepassen van loose parts in een sensory box of in een zandtafel.
Een hele praktische workshop met een diversiteit aan materialen en voorbeelden, direct toepasbaar in je groep.

Doelen
• Je weet hoe je doelen en loose parts kunt laten samengaan in opzet en activiteiten;
• Je kent een aantal voorbeelden en kunt deze zelf uitwerken in je groep;
• Je hebt eigen ideeën uitgewerkt met behulp van kwaliteitscriteria om neer te zetten in je groep;
• Je kent de ideeën van anderen, doordat we de formats van collega’s met elkaar delen.

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag

05-02-2020 van 14.30 - 17.00 uur
Front Office Valkenswaard

Focuspunt leren leren

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
COOL: “Maak het nou!” Ontwerpend leren leren

Voor wie?
• Leerkrachten groep 1-8 en iedereen die geïnteresseerd is

Door wie?
• Angera Kraayvanger, Bart Brom (ICT)

Inhoud
Maak-onderwijs is helemaal van deze tijd. Je hoort het overal om je heen, wereldwijd. Maar wat is het eigenlijk en 
waarom is het zo belangrijk? Maken omvat niet alleen het fysieke doen met de handen maar ook luisteren, praten en 
denken. Niet het product staat centraal maar het proces; een sociaal én mentaal proces. 

In deze inspirerende workshop krijg je praktische tips en voorbeelden om met ontwerpend leren aan de slag te gaan. 
Leerlingen werken samen aan de oplossing van een vraagstuk of probleem. Je kunt werken vanuit een spannend verhaal, 
inspirerend boek of de omgeving. Bijv. de speelplaats die een make-over kan gebruiken of de plastic soep. Voor jonge 
kinderen kan een prentenboek een mooie start zijn. 

Elke leerling heeft talent! 

En … het mag mislukken. Als je er maar van leert. 
Hoe pak je zo’n proces aan? En hoe neem je taal, rekenen en wereldoriëntatie op een natuurlijke manier mee? Bij 
ontwerpend leren gaat het om ervaren, onderzoeken, analyseren, leren leren, kritisch denken, samenwerken en vooral 
dóén! Zo kom je tot dieper leren.

Doelen
Na deze workshop:
• Weet je wat de bedoeling is van ‘Maakonderwijs’;
• Heb je kennis gemaakt met de verschillende fasen van Ontwerpend Leren;
• Weet je hoe je leerlingen inspireert en begeleidt door het stellen van goede vragen;
• Ga je naar huis met praktische lessuggesties.

Datum, tijd en locatie
d02 Dinsdag

11-02-2020 van 16.30 - 19.00 uur
COOL Ontdeklab
Basisschool Schepelweyen

Focuspunten Excellent in

leren leren en Gemeenschappelijk

organiseren



Workshop/training
SKOzoK-kunde: van beleid tot uitvoering

Voor wie?
• Iedereen

Door wie?
• Tonnie van Geel (Passend Onderwijs), Ingrid Sluiter, Stan Vloet (CvB)

Inhoud
Wat zijn de leidende principes van SKOzoK? Waarom is het koersplan hier een logisch gevolg van? Hoe is dit zichtbaar en 
merkbaar in de scholen? Vragen die we tijdens de workshop samen met jullie willen beantwoorden, want 

“Wij zijn SKOzoK”

Doelen
Aan het eind van deze workshop…
• SKOzoK, ons koersplan en elkaar (beter) leren kennen en begrijpen
• Leren van en met elkaar wat enerzijds ambitieus en anderzijds realistisch is
• Afstemmen wat we hierbinnen van elkaar kunnen en mogen verwachten

Datum, tijd en locatie
d02 Donderdag

13-02-2020 van 16.00 - 18.00 uur
Front Office Valkenswaard

Focuspunten Excellent in

leren leren en Gemeenschappelijk

organiseren



Workshop/training
"Ik weet wat ik volgende keer anders kan doen!" 
Een toets om van te leren

Voor wie?
• Leerkrachten & onderwijsassistenten groep 1 t/m 8 

Door wie?
• Beppie van Bree, Hanna van der Linden en Elise Biezenaar (Gepersonaliseerd leren)

Inhoud
Wat is de bedoeling van je toetsing? Welke informatie wil je daaruit verkrijgen? 
We willen allemaal zorgen voor kwalitatief onderwijs en zetten ons hier volledig voor in. Hoe zit het dan met de rol van 
de leerling? 

Wanneer we in staat zijn om onze leerlingen in de actieve denkstand te kunnen zetten, zorgen we ervoor dat we samen 
richting kunnen geven aan de leerontwikkeling. 

Hoe fijn is het als je zicht hebt op waar je naartoe wilt, waarbij je je huidige niveau vergelijkt met waar je naartoe wilt, om 
vervolgens gepaste acties te ondernemen om het verschil dichterbij elkaar te krijgen?

Middels deze workshop werk je aan leren leren, waarbij we de gehele onderste tak raken van de focuspunten uit het 
Koersplan (sociaal-emotioneel, cognitief, differentiatie, professionalisering, interactief, collectief).

Doelen
• Je herkent de verschillende manieren van toetsen en kunt het effect ervan benoemen;
• Je weet waarom het betrekken van succescriteria van belang is bij het evalueren;
• Je weet hoe je de leerling mede-eigenaar maakt bij toetsing en hoe je de leerlijnen daarbij in kunt zetten;
• Je kunt na de bijeenkomst praktische tools inzetten om formatief te evalueren 
 (in de bijeenkomst krijg je allerlei praktische voorbeelden).

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag
 04-03-2020 van 14.30 - 17.00 uur
 Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunten Excellent in 

leren leren en Gemeenschappelijk 

organiseren



Workshop/training
Oeps, anderstalige leerlingen in mijn klas 2.0

Voor wie?
• Voor alle leerkrachten die meer van NT2-onderwijs willen weten

Door wie?
• Ine Hoeks, Rosie te Water Mulder en Carin Gielen (Leerkrachtondersteuners)

Inhoud
Hoe kunnen we beter aansluiten bij kinderen die Nederlandse klanken, woorden en zinnen leren? 

Het onderwijs aan anderstaligen is meer succesvol als er een goed contact met de ouders wordt onderhouden. In deze 
workshop maak je kennis of ga je je verdiepen in de achtergrond van het woordenschat onderwijs en Zien is Snappen 
(klankleer en taalstructuur).
 
Daarnaast willen we stilstaan bij een goed contact met anderstalige ouders en ga je naar huis met praktische tips. Ook 
wordt kort stilgestaan bij de opzet van de schakelklassen.

Uit onderzoek blijkt dat een goede mondelinge taalvaardigheid belangrijk is voor het ontwikkelen van een goed 
fonemisch bewustzijn. Een goed fonemisch bewustzijn is weer een voorwaarde om tot goed technisch lezen en (later) 
begrijpend lezen te komen. Een goede basis middels gestructureerd klankonderwijs is dus van het grootste belang. Zien is 
Snappen werkt middels een visuele aanpak aan het gestructureerd aanbieden van klanken. 

Woorden zijn de belangrijkste betekenisdragers bij communicatie en informatieverwerking. Aandacht voor verbreding en 
verdieping zorgt voor een groeiend mentaal lexicon. Het belang van woordenschatonderwijs is enorm. Met Woorden in 
de Weer brengt structuur aan binnen dit proces.

We nemen jullie mee in de werkwijze van de schakelklas:
• hoe we komen tot een plannend aanbod;
• op welke manier we graag contact willen houden met de moederschool;
• de taalontwikkeling van de kinderen is na de schakelklas niet klaar;
• de samenwerking met logopedie. 

Doelen
• De leerkracht krijgt inzicht en tools rondom klankonderwijs;
• De leerkracht krijgt inzicht en tools rondom woordenschatonderwijs;
• De leerkracht krijgt meer inzicht in de doelen van de schakelklassen;
• De leerkracht leert over het belang van een goed oudercontact met anderstalige ouders.

Datum, tijd en locatie
d02 Dinsdag
 10-03-2020 van 16.30 - 19.00 uur
 Schakelklas Bs. Dorenhagen Valkenswaard

Focuspunten Excellent in 

leren leren en Gemeenschappelijk 

organiseren



Workshop/training
Taal is zeg maar echt (nog niet) mijn ding!

Voor wie?
• Leerkrachten groep 3 t/m 8

Door wie?
• Loes Swinkels (orthopedagoog) en Linda Cleven (leerkracht)

Inhoud
In deze workshop gaan we in op evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling en begrijpend 
leren. We gaan met elkaar verkennen welke strategieën handig zijn voor welke leerlingen. Een leerling die nog niet zo 
lang in Nederland is, vraagt namelijk om een andere aanpak dan een Nederlandse leerling. Ook verkennen we nieuwe 
aanpakken en nieuwe inzichten, zoals de strategieën van Close Reading bij begrijpend lezen.
Tevens gaan we na hoe je als leerkracht de door SKOzoK ontworpen leerlijnen van technisch lezen, spelling en begrijpend 
lezen kunt inzetten, met of zonder methode op school. Hierbij komt ook het gepersonaliseerd leren aan bod; hoe bepaal 
je succescriteria en hoe zet je deze effectief in bij alle leerlingen in je groep?
 
Tijdens de workshop is er aandacht voor leren van en met elkaar. In het laatste deel van de workshop delen we in een 
leergemeenschap good practices met elkaar op het gebied van taal. Neem dus een mooi voorbeeld mee, iets waar jij trots 
op bent of waarvan je denkt dat andere leerkrachten ook iets aan kunnen hebben.

Doelen
Aan het eind van deze workshop…
• Weet je welke evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling 
 en begrijpend lezen ingezet kunnen worden;
• Weet je welke strategieën ingezet worden voor welke leerlingen; 
• Weet je welke nieuwe inzichten er zijn op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling;
• Ben je in staat om leerlingen te betrekken in hun eigen leerproces op het gebied van lezen en spelling; 
• Heb je kennisgemaakt met de aanpak van Close Reading en kun je deze strategie direct toepassen in de klas;
• Ga je naar huis met mooie voorbeelden van andere leerkrachten. 

Laat je inspireren en inspireer ons!

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag
 18-03-2020 van 14.30 - 17.00 uur
 Bestuurskantoor Veldhoven 

Focuspunten Excellent in 

leren leren en Gemeenschappelijk 

organiseren



Workshop/training
Spelkriebels! Spelend leren in groep 3

Voor wie?
• Leerkrachten van groep 3, KO’ers, directie

Door wie?
• Nanneke van Lokven (Bazalt)

Inhoud
Tijdens deze workshop doe je inspiratie op om een alternatieve manier aan de doelen van de leesmethode te werken. Met 
deze werkwijzen kom je meer tegemoet aan de specifieke behoeften van deze vaak nog jonge kinderen. We hebben het 
dan over behoeften als: beweging, praten met elkaar, vanuit spel willen leren, ontdekken. Uitgangspunt is dat de leraren 
de leesmethode blijven gebruiken zoals dat is bedoeld en waarmee zij de structuur vasthouden. Je wordt geïnspireerd 
door uitgewerkte voorbeelden en je ervaart zelf de werkwijze. Op deze manier kun je zelf makkelijk de verbinding met de 
praktijk maken.

Doelen
De deelnemers hebben aan het eind van deze workshop ideeën aangereikt gekregen die toepasbaar zijn in de eigen groep. 
Het gaat om activiteiten, werkvormen en organisatievormen waarmee je zelf, in de eigen groep, aan de slag kunnen gaan.

Datum, tijd en locatie
d02 Vrijdag
 20-03-2020 van 14.30 - 17.00 uur 
 Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt Excellent 

in Leren leren



Workshop/training
Effectief communiceren met ouders – de diepte in

Voor wie?
• Leerkrachten groep 1 t/m 8

Door wie?
• Irene Stad (communicatiemedewerker)

Inhoud
Partnerschap met ouders vraagt om een goed contact en heldere communicatie, waarbij het kind altijd centraal 
staat. Iedere situatie vergt een andere manier van communiceren, afhankelijk van het doel en de persoon met wie je 
communiceert. Hoe voer je bijvoorbeeld een slechtnieuws gesprek en waar moet je aan denken bij het voeren van een 
driegesprek (ouder-leerling-leerkracht)? En hoe vergroot je de betrokkenheid van ouders, zodat zij een actieve houding 
aannemen als pedagogische en didactische partner?

Doelen
Na deze workshop
• Heb je geleerd hoe te communiceren in verschillende situaties, met verschillende soorten ouders;
• Weet je hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot;
• Heb je handvaten voor het voeren van een (moeilijk) oudergesprek, met behulp van regulerende vaardigheden;
• Heb je geoefend met het voeren van een driegesprek (ouder-leerling-leerkracht).

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag 
 25-03-2020 van 14.30 - 17.00 uur 
 Bestuurskantoor Veldhoven

Focuspunt leren leren

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Leergemeenschap: Groepsoverstijgend en 
groepsdoorbrekend werken en leren

Voor wie?
• Iedereen die geïnteresseerd is

Door wie?
• Claire Koonings (directieondersteuner) en Monique Verhagen (managementkandidaat)

Inhoud
Een Leergemeenschap is iets anders dan een workshop. In deze Leergemeenschap ga je doelgericht, interactief aan de 
slag en met elkaar in gesprek over groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. Wat levert deze manier 
van werken op? Hoe kun je de samenwerking tussen de leerlingen stimuleren? Hoe ga je om met niveauverschillen? Hoe 
organiseer je deze manier van werken? Waar liggen uitdagingen en hoe benut je kansen? Iedereen met interesse in dit 
onderwerp is van harte welkom! In deze bijeenkomst ‘kom je iets halen en kun je iets brengen’. Het gaat om het luisteren 
naar elkaar, tips en ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en het van en met elkaar leren. Kortom: het gesprek staat 
centraal. 

We weten samen zoveel!

Doelen
Praktische tips en ervaringen met elkaar uitwisselen rondom groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. 
Elkaar inspireren!

Datum, tijd en locatie
d02 Maandag
 30-03-2020
 locatie nader te bepalen

Focuspunt leren leren

Gemeenschappelijk organiseren



Workshop/training
Het complete plaatje: 
SEL, executieve functies, leren leren

Voor wie?
• Leerkrachten en KO

Door wie?
• Susanne van de Haterd (orthopedagoog), Mayke Paeshuyse (Leerkracht SBO)

Inhoud
We onderkennen allemaal het belang van sociaal emotioneel leren, leren leren en executieve functies. Maar hoe bied je 
dat aan in de praktijk? En hoe zorg je er dan voor dat het niet iets is wat je “ernaast” doet, maar dat het geïntegreerd is en 
aansluit bij de leerdoelen die gedurende de dag centraal staan?
We geven inzicht in het theoretisch kader rondom Sociaal Emotioneel Leren. Vervolgens bespreken we hoe je vanuit 
signaleren kan komen tot een plan van aanpak, waarbij niet alleen aandacht is voor het Sociaal Emotioneel Leren, maar 
een koppeling wordt gemaakt met leren leren en de ontwikkeling van executieve functies. 
Ook is er ruimte voor delen met elkaar. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Bij De Zonnewijzer hebben we een manier van 
geïntegreerd werken opgezet die we met jullie willen delen. Maar wat neem je mee vanuit je eigen ervaringen? Een deel 
van de workshop bestaat uit een professionele leergemeenschap gericht op maken en delen, waarbij ervaringen vanuit 
ons gedeeld worden, maar waarbij we ook vragen jullie ervaringen te delen, om samen tot nieuwe inzichten te komen. 

Doelen
Na deze workshop
• Ben je bekend met de theorie achter Sociaal Emotioneel Leren en de Ik-, Jij- en Wij- competenties; 
• Kun je vanuit ZIEN! een vertaling maken naar doelen voor Sociaal Emotioneel Leren; 
• Heb je zicht op hoe geïntegreerd gewerkt kan worden aan het Sociaal Emotioneel Leren waarbij een koppeling 
 gemaakt wordt met executieve functies en leren leren; 
• Kan je naar aanleiding van delen van ervaringen praktijkvoorbeelden meenemen naar je eigen manier van werken. 

Datum, tijd en locatie
d02 Woensdag
 01-04-2020 van 14.30 - 17.00 uur
 Bestuurskantoor Veldhoven 

Focuspunt Excellent 

in Leren leren


