	
  

VeerKrachtGroep organiseert:
Inspiratie tafels
We werken samen de volgende relevante thema’s uit:
Onderwijsinhoudelijk leiderschap en Processturing.
Hoe coach je op betekenisvolle opbrengsten?
Hoe versterk je de kwaliteit van de feedback?
2 Bijeenkomsten
Datum 22 september / 6 oktober 2015
Tijd
14.00-16.00 uur
Kosten 175,- euro voor twee bijeenkomsten
Werken vanuit een levende visie in de onderwijspraktijk
Het versterken van de onderlinge samenwerking binnen kennis- en expertisecentra (KEC’s).
Het inrichten van het onderwijs, het gezamenlijk ontwerpen van leerroutes.
Elkaar daarbij inspireren, hoe doe je dat?
Hoe kun je elkaars slimme oplossingen uitproberen?
2 Bijeenkomsten
Datum 28 september / 15 oktober 2015
Tijd
14.00-16.00 uur
Kosten 175,- euro voor twee bijeenkomsten
Complexe leraarvaardigheden ‘plus
Definiëren van de specifieke onderwijsbehoeften van een buitengewone doelgroep. Wat betekent
dit voor de differentiatiekwaliteit van de basisleerkracht en de excellente leerkracht in je team;
kortom complexe leraarvaardigheden ‘plus’.
2 Bijeenkomsten
Datum 22 oktober / 12 november 2015
Tijd
14.00-16.00 uur
Kosten 175,- euro voor twee bijeenkomsten
De Inspiratietafels zijn in eerste instantie bedoeld voor leidinggevenden, maar kunnen desgewenst
ook op maat georganiseerd worden voor andere doelgroepen, leraren, IB’ers…
Voor meer informatie of aanmelden: http://www.veerkrachtgroep.nl/contact/
Verder kijken op de website: http://www.veerkrachtgroep.nl

	
  

VeerKrachtGroep organiseert ook:
Bij elkaar over de vloer, op de werkvloer
Start bijeenkomst:
Inspiratietafel Bij elkaar over de vloer, op de werkvloer
Datum 19 oktober 2015
Tijd
14.00 – 16.30
Kosten deze worden nog vastgesteld, per deelnemend duo.
De overige data worden in overleg gepland.

Deze praktijk-aanpak ontstaat vanuit een Inspiratietafel, waar regulier en speciaal onderwijs
elkaar ontmoeten en vervolgens elkaars kracht en kwaliteiten in de praktijk willen bundelen.
Leidende vragen:
• Hoe kunnen we kansen benutten om elk kind op de juiste plek te krijgen, zodat het zich goed
kan ontwikkelen?
• Hoe kunnen we nog beter tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften van deze
buitengewone doelgroep?
• Hoe maak je als school je SchoolOndersteuningsProfiel waar?
• Hoe kunnen we de vakoverstijgende leerlijnen bewuster inbouwen in ons onderwijs? En hoe
gaan we daar dan ‘les’ in geven?
• Hoe kunnen we er voor zorgen dat speciale aanpassingen voor individuele leerlingen renderen
naar alle leerlingen?
Het DOEL is:
Het verbinden van ‘geslaagde initiatieven’.
Een benchmark gericht op de aspecten die al in ontwikkeling gekomen zijn.
Inspiratie en vormkracht opdoen t.b.v. implementatie in de eigen school.
We gaan uit van 5 bijeenkomsten:
1.
Start Inspiratietafel in het Leren en Werken Atelier van VeerKrachtGroep. Met twee personen
per school: werken in duo’s.
2-4. De Kern Op drie verschillende momenten in gemixte trio’s bij elkaar op de vloer om begeleid
met elkaar te onderzoeken in de situatie.
5.
Afsluiting bijeenkomst in het Leren en Werken Atelier om samen de betekenisvolle
opbrengsten te delen.
Voor meer informatie of aanmelden: http://www.veerkrachtgroep.nl/contact/
Verder kijken op de website: http://www.veerkrachtgroep.nl

