Training klassenmanagement
Wat leuk dat je meer wilt weten over de training! Je kunt hier meer lezen over:
1. De meerwaarde van de training;
2. Voor welke doelgroep de training is ontwikkeld;
3. Investering en resultaat;
4. Wat levert het op
5. De inhoud van de bijeenkomsten.
1. Deze training is echt iets voor jou en/of je team wanneer je:
- Inzicht wil in je eigen pedagogische en didactische stijl
- Effectieve instructies doelmatig wilt aanbieden
- Het zelfstandig werken een vaste plek in je onderwijs wil geven
- Je de basis op orde wil hebben
2. Voor wie:
- Leerkrachten
- Intern begeleiders
- Schoolteams
3. Investeringsoverzicht en resultaat
uitvoering
3x2 uur

Zelfstudie/huiswerk kosten
4 uur
€295,-*

Materiaal
Reader

register
VtDhbZDngS

resultaat
Certificaat

* Per persoon bij een open training met minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
Deze training wordt ook incompany aangeboden. In overleg passen we de training aan op de
wensen en behoeften van de organisatie. Het tarief wordt dan per traject berekend.
De training 'Kindgesprekken' is gevalideerd door het Registerleraar. Je kunt de cursus met 10
registeruren toevoegen aan je register. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
4. Wat levert het op:
Na de training:
- Heb jij een helder beeld van de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften binnen
jouw groep en kan je hierop inspelen
- Ben jij in staat gelaagde instructies aan te bieden
- Heb jij inzicht in jouw handelen in organisatie en klassenmanagement
- Heb je een handelingsrepertoire wat past bij jou en de school m.b.t. orde houden
- Heb je een plan om het zelfstandig werken binnen jouw groep te optimaliseren

5. Inhoud van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1
- Basishouding van jou als leerkracht
- Orde houden, grip op de groep
- Regels en routines
- Een veilig leer-/werkklimaat
Bijeenkomst 2
- Doelmatig organisatie- en klassenmanagement
- Jouw eigen praktijk in beeld brengen (didactisch, pedagogisch)
- Differentiatie in instructie, werkvormen en begeleiding
Bijeenkomst 3
- Zelfstandig werken in jouw praktijk
- Een gedifferentieerd aanbod creëren
- Het effect van gerichte feedback

