E-LEARNINGCURSUSSEN VOOR LEERKRACHTEN
Pedagogische en didactische vaardigheden
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Actief betrokken leerlingen
Herzien! Afstemming in de les
Alle leerlingen betrekken in de les *
Complimenten geven en corrigeren *
Doelmatig samenwerken bevorderen
Herzien! Duidelijke uitleg geven
Efficiënt gebruik maken van de geplande
onderwijstijd
Een taakgerichte werksfeer
Een uitdagende leeromgeving *
Feedback geven op leer- en
ontwikkelingsprocessen *
Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen *
Je taalgebruik afstemmen op de leerlingen *
Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor de
organisatie van hun leerproces *
Leerlingen kennis laten toepassen in andere
situaties *
Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven
Nieuw! Planmatige zorg
Respectvol gedrag en taalgebruik
Respectvolle omgang van de leerlingen met elkaar
Strategieën voor denken en leren
Structuur bieden in het onderwijs- en leerproces
Uitleg en opdrachten controleren
Variatie in werkvormen

Nieuw! AD(H)D in de klas
Nieuw! De mindsettheorie van Carol Dweck
Filosoferen met kinderen
Mediawijzer met social media tools
Nieuw! Directe instructie bij kleuters
Nieuw! Dyscalculie
Nieuw! Dyslexie
Nieuw! Kind en rouw
Nieuw! Lesontwerp
Mindfulness in de klas
Omgaan met hoogbegaafdheid
Passend Onderwijs: Omgaan met verschillen
Preventieve logopedie
Vorderingen van leerlingen systematisch volgen
en analyseren

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
• De leerkracht handelt professioneel
• De leerkracht in ontwikkeling
• Persoonlijke effectiviteit voor leerkrachten

* Cursussen met voorbeelden groep 1, 2 en 3

21st Century Skills
• Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren
• Deel 2: Creativiteit
• Deel 3: Probleemoplossend vermogen en kritisch
denken
• Deel 4: ICT en Mediawijsheid
• Deel 5: Eindopdracht

E-LEARNINGCURSUSSEN VOOR HET HELE TEAM
•
•
•
•

Basiscursus Excel voor beginners
Basiscursus PowerPoint voor beginners
Marketing: het marketing- en communicatieplan
Website bouwen met WordPress voor beginners

• Mediawijzer met social media tools
• Nieuw! Effectief vergaderen
• Nieuw! Werken in een professionele
leergemeenschap (PLG)
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E-LEARNINGCURSUSSEN VOOR INTERN BEGELEIDERS
Begeleiding

Analyse en verdieping

• De intern begeleider begeleidt de leerkracht in de
leerlingenzorg
• De intern begeleider begeleidt ouders en/of
leerkrachten
• De intern begeleider coacht in de klas en in
gesprekken

• De intern begeleider doet aanvullend individueel
onderzoek
• De intern begeleider maakt groepsoverzichten en
-plannen
• De intern begeleider maakt schoolbrede analyses
• De intern begeleider organiseert leerlingenzorg op
schoolniveau
• De intern begeleider zorgt voor coördinatie,
actieplannen leerlingenzorg en
externe afstemming

Systeembeheer
• De intern begeleider doet aan systeembeheer
• De intern begeleider zorgt voor duidelijke en
volledige documentatie
• De intern begeleider zorgt voor goede
informatievoorziening

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
• De intern begeleider houdt onderwijskundige
ontwikkelingen bij en zorg voor implementatie
• De intern begeleider werkt goed samen met
externen
• De intern begeleider zorgt voor reflectie en
persoonlijke ontwikkeling

E-LEARNINGCURSUSSEN VOOR SCHOOLLEIDERS
Leidinggeven
• De schoolleider bevordert kwaliteitsgericht
handelen
• De schoolleider inspireert
• De schoolleider kan communiceren met effect
• De schoolleider kan omgaan met
belangentegenstellingen
• De schoolleider kan werkdruk hanteren in de
organisatie
• De schoolleider creëert betrokkenheid
• De schoolleider draagt zorg voor medewerkers
• De schoolleider stuurt op gedrag
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•
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De schoolleider beïnvloedt het denken
De schoolleider creëert draagvlak in de school
De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid
De schoolleider werkt aan planmatig verbeteren

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
•
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De schoolleider professionaliseert
De schoolleider kan oplossingsgericht werken
De schoolleider kan spreken in het openbaar
De schoolleider regisseert de eigen ontwikkeling

Cursusoverzicht oktober 2018

