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Wil je up-to-date en geïnspireerd blijven? Bekijk individueel of met je schoolteam elke
week een stukje van een online training. Maak een oefening of bespreek wat je ziet en ga
direct met het geleerde aan de slag! Op maat blended learning? Een live-workshop bij
de online training? Bel ons op: (030) 243 76 82.

ZIEN ACADEMY
Na aanschaffen van de e-learning op
www.zienacademy.anewspring.nl ontvang
je van ons de inloggegevens en kun je direct
aan de slag met jouw professionalisering,
waar en wanneer je maar wilt.

AANTREKKELIJKE KORTING VOOR TEAMS
Vraag naar de kortingsmogelijkheden voor
schoolteams of samenwerkingsverbanden.
EEN GREEP UIT ONS AANBOD
•• Eigenaarschap
•• Groepsvorming
•• Kindgesprekken voeren
•• Instructievaardigheden
•• Executieve functies

meer weten over ons aanbod trainingen? Bel ons: 030 - 243 76 82

Ons aanbod workshops en trainingen op maat
Mindset

Executieve functies

Hoe kom je tot een nog
diepere, gezonde mindset?

Hoe zorg je voor een goede
basis voor de ontwikkeling
van executieve functies?

Eigenaarschap
Hoe vergroot je het
eigenaarschap bij
leerlingen?

Effectieve instructie
Hoe differentiëren we
beter naar behoeften van
leerlingen?

Feedback, feed up en
feedforward
Hoe geven we elkaar op
een constructieve manier
feedback?

Hoogbegaafdheid
Hoe geef je goed onderwijs
vorm voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen?

Pedagogisch klimaat en
gedrag
•• Oplossing in de
Klas: Een positieve
groepssfeer creëren,
succesvol de omslag
maken van moeilijke
groep naar een positieve,
oplossingsgerichte groep.
•• Taakspel: Concreet
beloningssysteem voor
verbeteren sociaal
gedrag.
•• Implementatie PBS:
Schoolbreed werken aan
bevorderen van sociaal
gedrag, creëren van een
veiliger en positiever
schoolklimaat.
•• De Gelukkige Klas:
Positief peagogisch
klimaat, groepsprocessen
en groepsdynamica.

Handelingsgericht
werken
•• HGW: Op maat HGW
aanscherpen, eigen
leerdoelen creëren,
feedback geven op
groepsoverzichten en
plannen.
•• Wijzer in
onderwijsbehoeften:
Kindgesprekken

Visie trajecten
Een sterk en krachtig team
binnen twee dagen!

Effectief LeesSpellingonderwijs
Hoe geef je effectief lees- en
spellingonderwijs? Hoe
richt je ondersteunings
niveau 3 voor lezen en
spellen goed in?
Volg de licentietraining
Leren Lukt in
de Klas: de remediërende
(niveau 3) methode voor
lezen en spelling.
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online trainingen en live workshops? info@zienindeklas.nl

