Wijzer met ZIEN in de Klas

Scholing & Professionalisering
Ben je op zoek naar geschikte professionalisering voor (een deel van) je schoolteam,
IB-netwerk, bepaalde leerkrachten of het hele bestuur? Onze workshops en studiedagen zijn
altijd op maat en kunnen variëren van eenmalige bijeenkomsten tot hele trajecten, zowel
bij jou op school als bij ons op kantoor of op locatie. De concrete invulling is altijd op maat.
Hieronder vind je mogelijkheden ter inspiratie. Zie onze website voor actuele informatie en
neem contact met ons op! We komen graag bij je langs voor een oriënterend gesprek.

Instructiemodellen voor
goede lesopbouw
Differentiëren naar behoeften
Activerende vragen stellen
Duidelijke afspraken en regels
Structuur en routines

Effectieve instructie

Duidelijke gedragsverwachtingen
Positief groepsklimaat creëren

Optimaal zelfstandig werken

Interactie met leerlingen

Klassenmanagement

Pedagogische aanpak

Doelen stellen

Gespreksvaardigheden

Hoge verwachtingen stellen

Oplossingsgerichte
kindgesprekken

Leerlingen betrekken

Handelingsgerichte gesprekken

Leren evalueren

met ouders

Motivatie

Omgaan met weerstand

Inspirerend lesgeven
Effectieve feedback geven
Intrinsieke motivatie vergroten

‘ZIEN dat het werkt!’

www.zienindeklas.nl

Aanbod voor intern begeleiders / schoolteams

Middelen ontwikkeld door ZIEN in de Klas

Pedagogisch klimaat

Handelingsgericht werken

Preventie is beter dan genezen! Snelle

Jullie beginsituatie, behoeften en wensen

Kindgesprekken m.b.v.
de Wijzer in Onderwijsbehoeften
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Schoolwide Positive Behavior
Support - SWPBS
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Oplossing in de Klas
Meer- en hoogbegaafde leerlingen
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Waar gaan wij naartoe?

Download Oplossing

Gedrag, Oplossingsgericht werken.
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Wijzer met Ontwikkelings
perspectieven (OPP)
Hoe bepaal je de uitstroom en wat
bied je een leerling aan in de klas?
We begeleiden je graag bij doelen stellen,
referentieniveaus en leerroutes, materiaal
gebruik en organisatie in de klas.
Uiteraard is ‘coaching on the job’ voor
IB en leerkracht ook mogelijk.

Feedback van onze opdrachtgevers
‘Doelen die ik vooraf had gesteld, kan ik na

‘Door deze cursuscyclus blijf ik mezelf

de workshop meteen uitvoeren in de praktijk!’

ontwikkelen en mijn handelen verbeteren.’

‘De training was vernieuwend, inspirerend
en gelijk toepasbaar in de klas.’
‘Wat een goede, fijne werksfeer met leuke
werkvormen en zinnige opdrachten.’
‘Nu ben ik weer up-to-date.’

Education is
the most powerful
weapon Which
you can use to
change the world’
Nelson Mandela

Spreekt ons aanbod je aan en wil je graag samen met ons aan je professionalisering
werken? Wil je een training, workshop of studietraject op maat en wil je weten wat
we concreet voor jouw situatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!
Mail of bel ons: 030 - 243 76 82 | info@zienindeklas.nl
Kijk op onze website www.zienindeklas.nl voor actuele informatie.
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