zien in de klas

Onderwijsbegeleiding vo
WIE ZIJN WIJ?

VOOR DOCENTEN

ZIEN in de Klas is een onderwijs
adviesbureau. Onze missie is gelukkig
zien van de gehele klas door te
investeren in goed onderwijs.

Oplossingsgerichte mentorgesprekken
•• Hoe pak ik een mentorgesprek aan en
wat levert het op?

TEAM
Het team van ZIEN in de Klas bestaat
uit geregistreerde NVO Orthopedagogen
(-Generalisten), GZ-Psychologen en
NIP Psychologen. We hebben allemaal
een onderwijs achtergrond. Wij werken
generalistisch en kunnen de school
ondersteunen op leerling-, groeps- en
schoolniveau of bovenschools niveau.
We werken volgens de principes van
oplossings- en handelingsgericht werken.

Motivatie
•• Ik zou de leerling graag gemotiveerder
willen zien. Wat kan ik doen om de
motivatie bij mijn leerlingen te vergroten?

VOOR ZORGCOÖRDINATOREN,
TEAMLEIDERS EN/OF
ONDERSTEUNINGSTEAM
Effectieve leerlingbespreking
•• Voor het voeren van een effectieve en
handelingsgerichte leerlingbespreking.
Oplossingsgericht coachen
•• Hoe zorg jij voor positieve en effectieve
oplossingsgerichte coaching?

Executieve functies
•• Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen goed
kunnen starten met werken en aan het
werk blijven?

Ontwikkelingsperspectieven
•• Efficiënt en goed onderbouwd OPP’s
opstellen volgens de laatste richtlijnen.

Feedback, feed up en feedforward
•• Hoe geef je op een constructieve
manier feedback waar een leerling
of collega echt iets aan heeft?

Observeren
•• Hoe interpreteer je gedrag?
•• Hoe bedenk je samen met de docent
een passende interventie?

Klassenmanagement
•• Hoe organiseer ik mijn lessen,
het zelfstandig werken en een
fijn werkklimaat?

Handelingsgericht Werken
•• Hoe creëer je binnen jouw school een
cyclisch proces van handelingsgericht
werken en hoe kun je dit effectief en
up to date houden?
•• Hoe benut je de voorzieningen van
passend onderwijs?

BEN JIJ OP ZOEK NAAR...
•• Ondersteuning bij visievorming en
vormgeving van beleid op school
niveau op verschillende terreinen?
•• Professionalisering van docenten?
•• Professionalisering van zorg
coördinatoren, teamleiders
en/of het ondersteuningsteam?

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS
MET ZIEN IN DE KLAS
Mail naar info@zienindeklas.nl of
bel 030 243 76 82.
Contactpersoon VO
Annemieke Bregman
E-mail: a.bregman@zienindeklas.nl
Telefoon: 06 19 98 59 22
www.zienindeklas.nl

Effectieve instructie
•• Hoe differentieer ik beter naar
behoeften van leerlingen?
•• Hoe benut ik lestijd zo effectief
mogelijk?
Pedagogische aanpak
•• Hoe benut ik relaties met leerlingen
zo goed mogelijk?
•• Wat kan ik doen (in mijn
communicatie) om de relatie met
deze leerling te verbeteren?
Het voeren van oudergesprekken
•• Wanneer en op welke wijze benader
ik de ouders?
•• Hoe zorg ik dat de ouders en school
op één lijn komen?

Schoolwide PBS
•• Implementeren van Positive Behaviour
Support (PBS) in de school. Met
maandelijkse afstemming in het PBS
team, teamtrainingen en certificering
van de school.

“Wat mij het meeste aanspreekt
aan de dienstverlening van
ZIEN in de Klas, is de kwaliteit
en de betrokkenheid op alle
niveaus.”

HET ONDERSTEUNINGS- EN PROFESSIONALISERINGSA ANBOD VAN ZIEN IN DE KLAS IS ALTIJD OP MAAT

