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TE AMONT WIKKELING EN LEIDINGGE VEN A AN SCHOOLONT WIKKELING

Investeer samen met ons in een
betere wereld. Voor iedere
investering die jullie doen
in jullie team, investeren wij op
onze beurt € 1,-,
per participerende onderwijs
professional, in Rotterdamse
kinderen die opgroeien in
armoede. Zo investeren we
met elkaar extra in de kansen van
de meest kwetsbare kinderen.
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Een verbonden team maakt het verschil
in een nieuwe werkelijkheid.
Als schoolleider word je uitgedaagd te blijven inspelen op de maatschappelijke uitdagingen
van het hier en nu. Met oog op de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Wij zoeken
graag samen naar de oplossingen in jullie specifieke schoolcontext en de leervragen
van jullie team. Met onze geactualiseerde programmering en met tal van nieuwe ervaren
partners in ons netwerk, slaan we ook dit jaar weer graag de handen ineen.
Om jullie team te zien floreren in hun professie, hun impact te zien uitbouwen, aan te
moedigen om het anders te durven doen waar dit gewenst is. En zich zo weer met hart
en ziel te blijven inzetten voor de kinderen. Want samen houden we de ballen hoog!
En we bedenken nieuw spel als de bal onverwachts wegrolt.

Vanuit de overtuiging dat ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat
de aarde is, zetten we ons graag samen in voor vitale gelukkige
onderwijsprofessionals, die zich iedere dag weer met energie inzetten
voor optimale onderwijskansen en gelukkige kinderen.
In dit magazine geven we een weergave van de mogelijkheden voor dit samenwerken.
We hebben in de jaren een heel groot netwerk opgebouwd, met experts op allerlei gebieden.
De geschetste mogelijkheden in het magazine dienen ter inspiratie, maar de mogelijkheden
zijn eigenlijk eindeloos. Alles valt te combineren. Neem voor een traject op maat vrijblijvend
contact met ons op via pro@thomasmorehs.nl. We komen ook graag bij je langs om je
leervraag samen vorm te geven.
namens Team Thomas More Academie
Nyree Schipper

In de mogelijkheden voor teams onderscheiden we 3 typen scholing:
P INSPIRATIE:

professionaliseringsactiviteiten die
ter inspiratie kunnen worden ingezet.
Ze zijn bedoeld om een ‘blikopener’
te realiseren voor jullie team.
Dit bijvoorbeeld in de vorm van een
inspiratielezing, een masterclass
waarbij ook theoretische verdieping
wordt aangeboden of bijvoorbeeld in
de vorm van een online seminar.

P IMPULS:

Wil je verder gaan dan inspiratie, dan
is het mogelijk met elkaar een impuls
te geven aan jullie onderwijspraktijk.
Het betreft hier teamscholings
trajecten en bijvoorbeeld (meerdere)
studiedagen of dagdelen.

P DUURZAME ONTWIKKELING:

Wil je echt serieus werk maken van
de professionalisering en de vertaling
in jullie onderwijspraktijk, dan gaan
we graag diepgaander met elkaar aan
de slag. Bijna alle inhoudelijke
thema’s kunnen worden vertaald naar
een traject voor duurzame verandering, waarbij met expertgroepen
in de school wordt gewerkt en/of het
gehele team.
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SAMENWERKING
Thomas More Academie is een echte netwerkorganisatie. We werken samen met tal van experts, organisaties en zelfstandigen.
Dit maakt dat we veel ervaring hebben in het samenbrengen van de gewenste expertises. Dit doen we op maat en op basis van de
actuele behoefte van de school. Deze behoefte wordt vooraf verkend. We verkennen samen een zinvolle invulling van studiedagen
en beoogde schoolontwikkeling. Tijdens het traject zelf komen we vaak ook weer nieuwe vragen en wensen op het spoor.
In het schooljaar 2022-2023 werkt Thomas More Academie onder meer samen met de volgende partners:

WSKO

Scholen met passie
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HANDIG OM TE WETEN

Advies op maat
Heb je een traject gevonden dat aansluit op de leervragen
in jullie team? Wil je juist verkennen welke mogelijkheden er
nog meer zijn? Of direct een offerte aanvragen?
Neem dan even contact op via pro@thomasmorehs.nl
of telefoonnummer 010-4657066.
We maken ons aanbod graag passend naar jullie wensen.
Burgerschap, scholing via Subsidie Gelijke
kansen voor elk talent
Eén van de acht thema’s van het Rotterdamse onderwijs
beleid ‘gelijke kansen voor elk talent’, is burgerschap.
De deskundigheidsbevordering van leraren en teams op het
gebied van burgerschapsonderwijs is hierbij een speerpunt.
Het doel van de subsidie is dat leerlingen zich ontwikkelen
tot democratische Rotterdammers. Daarnaast wil men

democratisch burgerschap in en om de school versterken.
Dankzij de subsidie kan maximaal €10.000,- per school
worden ingezet voor scholingstrajecten die bijdragen aan
deze doelen.
In het aanbod van Thomas More Academie zijn trajecten
opgenomen die bijdragen aan het thema Burgerschap. Ook is
het mogelijk samen met onze experts een traject op maat te
ontwikkelen dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
Voor meer informatie over het aanvragen en inzetten van
deze subsidie kun je terecht bij je bestuur.

Join in!
Op onze website, www.thomasmoreacademie.nl bieden
we een afwisselend aanbod aan masterclasses, inspiratie
bijeenkomsten en webinars aan. We noemen deze
programmering Join in!
Elk onderwerp uit het Join In! programma kan op jullie
eigen locatie worden gegeven aan het hele team.
Dat geldt overigens voor vrijwel alle scholing die we in
de open inschrijving aanbieden.
Voor vragen en aanvragen, kun je contact
opnemen via pro@thomasmorehs.nl.
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1.
TEAMIMPACT
Serieus werk maken van professionalisering
en schoolontwikkeling
Voor het onderwijs is niets zo belangrijk als een
effectief samenwerkend team. Hiermee valt of staat
de kwaliteit van je onderwijs. Een positief werkend
team geeft energie, daar wil je meer van! Dit vraagt
aandacht en tijd en is geen quick fix.
Duurzaam onderwijs verbeteren begint bij verandering van gedrag. Dit vraagt om het kennen van je
sterke kanten. Het willen kijken naar waar het beter
kan. Aanpassen van ineffectief gedrag en versterken
van dat wat al lukt. Met je blik gericht op de
gewenste onderwijspraktijk.

Hierdoor kan een specifiek vraagstuk gezamenlijk
op waarde worden geschat en kunnen de nieuwe
inzichten worden geïntegreerd in de school
organisatie. De kracht van het programma is dat het
gefundeerd is in de gedragswetenschap, waardoor
informatie ook zijn weg vindt naar goede gewoontes
tot in het klaslokaal.
Door de afstemming en samenwerking binnen het
team, is het proces al een uitdagende ontwikkeling
op zich. Je werkt aan het creëren van draakvlak
en werkt aan kwaliteit.

Richt je op de kracht van het gehele team in de
schoolorganisatie! Bouw met elkaar aan professionele leerteams binnen de organisatie. Doe dit vanuit
persoonlijke en collectieve waarden, visie en ambitie.
Via een expertgroep in het team werk je aan
ontwikkelvraagstukken. Samen met een proces
begeleider stelt jullie team zich ontwikkelvragen ten
doel. Deze onderzoeken we vervolgens gezamenlijk
vanuit collectieve overtuigingen. Samen leer je,
waarbij wetenschappelijk onderbouwde didactiek,
vakoverstijgende vaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling centraal staan.
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WAARDERING

“Ik had nooit gedacht dat dit team met
en van elkaar zou willen leren”
“We hebben goed leren kijken naar
teamprocessen en er zelf inhoudelijk uitblijven”
“Ik merk dat ik mezelf meer gesteund
voel nu ik samen met mijn collega’s aan eigen
doelen kan werken”
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Café 80
Als je binnenkort een bezoek brengt
aan de Stationssingel 80 in Rotter
dam, kun je nu echt op de geur
van koffie afgaan. Op de eerste
verdieping van de Hogeschool vind
je namelijk het oergezellige Café
80, waar Joke met hart en ziel het
scepter zwaait.
Studenten, medewerkers en professionals uit het werkveld ontmoeten
elkaar in het Café voor een lekker
Rotterdams bakkie, een vers croissantje of een gezonde maaltijd.
Zo worden er voor de opleidingen van
Thomas More Academie ook lunches
verzorgd en geserveerd in het Café.

Een welkome onderbreking tijdens een intensieve lesdag!
Voor teamscholing op maat en vergaderingen bij ons
op locatie, is het ook mogelijk arrangementen af te nemen.
Neem voor meer informatie contact op via
pro@thomasmorehs.nl.
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2.
STUDIEDAGEN

EN TEAMSCHOLING
OP MAAT
Vrijwel alle trajecten in ons aanbod voor open inschrijving
kunnen ook worden aangeboden als studiedagen en
teamscholing. Wanneer een traject mooi aansluit bij de
ontwikkelplannen van de school, of de leerbehoefte van
meerdere collega’s, biedt teamscholing voordelen.
Als je samen leert kun je ook gezamenlijk aan de slag met
de doorvertaling in de eigen praktijk. Daarnaast is het bij
twaalf of meer deelnemers vaak financieel voordeliger om
de scholing in te kopen voor het hele team.

Voor elk denkbaar onderwerp bieden we drie soorten teamscholing aan:

INSPIRATIE:

Voor de invulling van een studiedag of -dagdeel. Je team wordt
geprikkeld op een specifiek thema in een dag of dagdeel.
We tippen het belangrijkste aan en wakkeren een vlammetje
aan. Je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en stof tot
nadenken.

IMPULS:

Met een impulstraject stellen we een programma samen voor
meerdere trainingsdagen of -dagdelen. We verdiepen op
de inhoud en koppelen theorie aan de dagelijkse werkpraktijk.
Daarbij is casuïstiek uit de eigen school leidend.

Alle teamscholingstrajecten zijn geschikt voor
traditionele vernieuwers! Wil je meer toespitsen
op een specifiek onderdeel van jullie
vernieuwingsonderwijs?
Dan maken wij het aanbod graag nog
passender naar jullie wensen.
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DUURZAME VERANKERING:

Samen met (een deel) van het team verankeren we nieuwe
kennis en vaardigheden in de praktijk. We stellen bijvoorbeeld
een Expertgroep op binnen het eigen team en zorgen dat het
gehele team zich verbonden voelt met het gekozen onderwerp.
Daarnaast begeleiden we veranderprocessen in de school
die aansluiten op het gekozen thema, en verankeren we nieuw
gedachtengoed in de visie en het beleid van de school.
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Op onze website

vind je ook veel ideeën voor
inspiratiebijeenkomsten en
studiedagen die we op
locatie kunnen aanbieden.

Op de volgende pagina’s brengen we ons
teamaanbod onder de aandacht. Hierin
vind je ook opbouw van de verdiepings
mogelijkheden per thema. Wanneer je
specifieke wensen of leervragen hebt die
niet worden benoemd in het aanbod,
bel of mail ons dan gerust.
Samen verkennen we de mogelijkheden
en formuleren we een passend aanbod
vanuit jullie leervraag.
Thomas More Academie beschikt over een
groot netwerk van experts. We hebben
veel ervaring in het samenbrengen van
de gewenste expertises en het betrekken
van de eigen expertise binnen de school
of het bestuur.
Wij hebben ook ervaring met het aanbieden van trajecten op maat voor bestuursacademies. Dit doen wij volledig ontzorgend, of in co-creatie. Ook het samen
voorbereiden van studiedagen of het
opstellen van een jaarplan is mogelijk.

Zoek je wat inspiratie?
De volgende trajectthema’s hebben we de afgelopen jaren al succesvol
op maat aangeboden:

P Versterken van
woordenschatonderwijs

P Samen scherpstellen van je
kindbelofte; visie aanscherpen

P Taalonderwijs en NT2

P Visie op de toekomst vanuit
de stem van het kind

P Professionele feedbackcultuur
P Onderwijs anders organiseren
P Formatief evalueren
P Trauma sensitief lesgeven
P Growth mindset
P Samenwerken vanuit
waarderend perspectief
P Werken vanuit je waarden

P Leermotivatie
P Executieve functies en
zelfsturing versterken
P Aan de slag met thematisch
onderwijs/ projecten en
motivatie in leren
P Burgerschapsonderwijs
zichtbaar maken en versterken
van wat we al doen
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Nascholingsruimte
Het afgelopen schooljaar opende Thomas More Academie haar eigen ruime
nascholingslokaal. Het is een lichte, ruim opgezette en gezellige ruimte.
Professionals komen hier echt ‘thuis’ na een werkdag, om ruimte te bieden
aan hun eigen professionele ontwikkeling en gelijkgestemde collega’s te
ontmoeten.
Of je nu een actieve werksessie hebt, een persoonlijk gesprek
hebt, of een masterclass volgt; met de mobiele inrichting kan
het allemaal.
Op Thomas More Hogeschool worden al jaren professionaliseringsactiviteiten gegeven vanuit de Academie. Omdat we graag
met onze doelgroep in gesprek blijven, kwamen we erachter
dat onderwijsprofessionals niet het gevoel willen hebben weer
terug te gaan naar de schoolbanken.
Thomas More Academie heeft in het verbouwingsplan van de
Hogeschool daarom een eigen ruimte gekregen dat naar
de wensen en gebruiksbehoefte van professionals is ingericht.
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In het nieuwe nascholingslokaal voelt professionaliseren dan
ook als een momentje voor jezelf.
Het nascholingslokaal kan ook als inspirerende externe locatie
gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen, werksessies
en trainingen voor jullie team.
Informeer naar de mogelijkheden via
pro@thomasmorehs.nl en wees welkom!
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B.
TEAMSCHOLINGS-

TRAJECTEN
van impuls tot duurzame verankering
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3.
TAAL

Taal is de verbindende factor in ons onderwijs en de maatschappij.
Met actuele vraagstukken rondom thema’s als laaggeletterdheid en
kansengelijkheid is er landelijk veel aandacht voor goed taalonderwijs.
Willen jullie als team een bijdrage leveren aan referentieniveaus en
leesmotivatie? En de kwaliteit van het taalonderwijs op school bewaken?
We bieden prachtige Taaltrajecten die we volledig passend maken bij jullie
specifieke leerbehoefte, op verschillende niveaus van intensiteit.

Leeruitkomst
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INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Inspiratie Taalondewijs

Beter begrijpendleesonderwijs

Taaltrajecten
op maat

Laat je inspireren over taalonderwijs

P

P

P

Ontvang theoretische achtergronden
over het gekozen thema

P

P

P

Krijg praktische tips over taalonderwijs die direct
toepasbaar zijn in je eigen praktijk

P

P

P

Geef lessen vorm met de nadruk op actief lezen

P

P

Bouw je instructie helder en goed omschreven
op via het modelen

P

P

Krijg handvatten om om te gaan met
verschillende begrijpend-leesniveaus

P

P

Verhoog het rendement van
je begrijpend-leesonderwijs

P

P

Stel een Expertteam Taal samen

P

Pak complexe vraagstukken met elkaar
op met behulp van een procesbegeleider

P

Breng een duurzame verandering op
gang in het team

P

Verhoog de kwaliteit van het taalonderwijs
bij jou op school

P
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3A. Inspiratiebijeenkomst Taal P
Geen schoolvak is op dit moment zo actueel als Taal. Daarnaast zijn landelijke vraagstukken
vaak gerelateerd aan taalonderwijs. Denk daarbij aan kansengelijkheid, laaggeletterdheid en
NT2. Wil je als team theoretische achtergronden van een specifiek taal-thema combineren
met praktische tips? En deze direct verbinden aan casuïstiek uit jullie eigen lespraktijk?
Onze taalexperts inspireren jullie graag tijdens een studiedag of -dagdeel.
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3B. Beter begrijpend leesonderwijs P
Actief lezen als opstap voor een betere lesaanpak.
Tijdens deze cursus leer je meer over het complexe proces van begrijpend lezen. We oefenen
vaardigheden om begrijpend-leeslessen optimaal te laten verlopen. Daarnaast krijg het team
concrete handvatten om in de praktijk keuzes te maken die aansluiten bij de leerbehoefte
van jullie eigen leerlingen en de verschillende begrijpend-leesniveaus. Videofragmenten en
praktijkopdrachten ondersteunen de theorie.
Vervolgens bouwen we een gedifferentieerde leesles op. Hoe model ik als
leerkracht effectief en hoe zet ik “expertleerlingen” in tijdens de les?

22
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3C.	Taaltrajecten op maat P
Heeft jullie team een complex vraagstuk op het gebied van
taalonderwijs? Ons team van taalexperts begeleidt jullie graag
met een passende aanpak. Zodat we samen een duurzame
verandering teaweeg brengen en bijdragen aan de kwaliteit
van het taalonderwijs bij jullie op school.
Onze expertise scharen we onder de volgende taaldomeinen:
	-	 Mondelinge taalvaardigheid;
	-	 Lezen;
	-	 Schrijven;
	-	 Begrippen en taalverzorging.
Ook over vraagstukken rondom implementatie van taaltrajecten denken we graag met jullie mee. We werken hierin
volledig op maat en aansluitend op de ontwikkelbehoefte van
jullie team. Graag verbinden we hierbij experts
uit jullie eigen team om de impact te vergroten.
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4.
REKENEN

Til het rekenonderwijs bij jou op school naar een hoger niveau! Zoek samen
met het team naar de juiste balans tussen functioneel rekenen en betekenisvol
rekenonderwijs. Verrijk jullie rekenonderwijs op een inspirerende manier
door korte thematische bijeenkomsten. Of kies voor de duurzame verankering
tijdens een zeer verrijkend Rekenverbetertraject.
Één ding is zeker: zowel jullie team als de leerlingen zullen meer plezier in
rekenen ervaren en de resultaten zullen verbeteren.

Leeruitkomst
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INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Masterclass zwakker
rekenaars

Rekenateliers

Rekenverbetertraject

Verdiep je kennis over rekenzwakke leerlingen

P

P

P

Leer haalbare doelen te stellen voor
rekenzwakke leerlingen

P

P

P

Raak geinspireerd door casuïstiek uit
de praktijk en illustrerende voorbeelden

P

P

P

Leer passende onderwijsvormen en
rekendidactiek aan die geschikt zijn voor
de rekenzwakke leerling

P

P

Ontwerp je eigen reken- en wiskundeonderwijs
en pas deze direct toe in je eigen klas

P

P

Verrijk je rekenonderwijs vanuit de
methodedoelen door middel van projecten en
activiteiten

P

P

Verhoog de motivatie van je leerlingen en verhoog
het rendement van je onderwijs

P

P

Stel een Exertteam samen voor het
Reknonderwijs bij jou op school

P

Schrijf visie op rekenonderwijs bij jou op school
en ga hier concreet mee aan de slag in het team

P

Coach en begeleid collega’s om motiverend
rekenonderwijs vorm te geven vanuit je eigen
proeftuin

P
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4A.	Masterclass
zwakke rekenaars P
Elke leerkracht heeft wel een leerling in de klas die
het niet lijkt te snappen. Het zijn de leerlingen
die steeds weer onvoldoendes halen, met tegenzin
in de rekenles zitten, of heel veel vragen blijven
stellen uit onzekerheid.
In deze Masterclass hebben we het over de kenmerken
van rekenzwakke leerlingen en de verschillen tussen
rekenproblemen en dyscalculie. Ook gaan we in
op de vraag hoe je rekenzwakke leerlingen het beste
kunt begeleiden.
Hoe je haalbare doelen stelt voor deze leerlingen.
En welke passende onderwijsvormen en reken
didactiek er voor hen beschikbaar zijn.
Neem een rekenzwakke leerling in gedachten mee
naar deze masterclass. Dan haal je er het meeste uit
en kun je direct de volgende klas gericht met deze
leerling aan de slag!
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4B. Rekenateliers P
In onze rekenateliers ontwerp je samen met experts je eigen reken- en wiskundeonderwijs.
Je ontwikkelt lessen die je direct de volgende dag in je eigen klas kunt uitvoeren. In de
volgende bijeenkomst evalueren we het effect en de concrete resultaten en ga je opnieuw
ontwerpend aan de slag.
Je leert je rekenonderwijs te verrijken vanuit de doelen van je methode. Dit doe je met
kleine en grotere projecten, en rekenactiviteiten. Je kiest zelf waar je mee aan de slag wilt
gaan. We zetten activerende en interactieve didactiek in. Daardoor zullen je leerlingen
gemotiveerder aan de slag gaan en mag je een hoger rendement verwachten.

26

TEAM- EN SCHOOLONT WIKKELING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

TE AMONT WIKKELING EN LEIDINGGE VEN A AN SCHOOLONT WIKKELING

4C.	Rekenverbetertraject P
Gemotiveerde leerlingen, dat willen we allemaal! Vooral bij
vakken als rekenen, waaraan dagelijks veel tijd wordt
besteed, is het belangrijk de motivatie hoog te houden.
Door middel van een Rekenverbetertraject leert het team
het rekenonderwijs beter vorm te geven.
De kracht van dit traject is dat het in drie fasen is verdeeld,
waarbij we kleinschalig beginnen en bewust een olievlek
verspreiden. We starten met de teamleden die veel plezier
hebben in rekenonderwijs. Met hen geven we vorm aan
motiverend rekenonderwijs. Van binnen uit en op een
duurzame manier, breiden we de kennis uit en enthousiasmeren we het team. Daarnaast is het belangrijk dat de
leerlingen op hun eigen niveau en op betekenisvolle wijze
gaan leren. We schrijven visie op rekenonderwijs en gaan
hier schoolbreed concreet mee aan de slag.
Dankzij het drie-fasen-systeem werken leerkrachten aan
hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het team
en aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op
de hele school.
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5.
OPTIMALE

ONDERWIJSKANSEN
Veel kinderen in Nederland kunnen hun volle potentie niet
bereiken. Juist de kinderen die het onderwijs het hardste
nodig hebben, zijn hier de dupe van. Hoog tijd dus om
dat aan te pakken. Thomas More Academie werkt daarom
samen met Karim Amghar om te werken aan kansengelijkheid. In de documentaire Karim Pakt Zijn Kans! laat
Karim Amghar zien wat de ernst is van kansenongelijkheid
in het onderwijs.

Leeruitkomst
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Kansengelijkheid gaat niet alleen over onder-advisering,
maar ook over de samenwerking met ouders, de inrichting
van het onderwijs en de cultuur op school.
Hoe kun je bijvoorbeeld samenwerken met ouders die
geen ervaring hebben met het Nederlandse onderwijs
systeem? En hoe zorg je dat alle kinderen uitgedaagd
worden in de lessen? Hoe spreek je in de lerarenkamer
op een constructieve manier over de leerlingen?

INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Onderweg naar
kansengelijkheid

Training Aardig op weg naar
kansengelijkheid

Kansengelijkheid
in de school

Doe theoretische kennis en achtergrond op over
kansengelijkheid

P

P

P

Weet hoe de school kan bijdragen aan
kansengelijkheid

P

P

P

Weet wat jij als onderwijsprofessional kunt doen
aan kansengelijkheid

P

P

Werk samen met ouders, het onderwijs en de
cultuur op school

P

P

Ken de rol van (on)bewuste vooroordelen

P

P

Wees een aanjager op het gebied van
kansengelijkheid

P

P

Zorg voor hoge verwachtingen in je onderwijs

P

P

Versterk kansengelijkheid schoolbreed

P

P

Organiseer activiteiten met het team die
kansengelijkheid versterken

P

Creëer een duurzame verandering

P

Verhoog de kwaliteit van het taalonderwijs
bij jou op school

P
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5A.	Onderweg naar
kansengelijkheid P
Ben je nieuwsgierig naar kansengelijkheid in het onderwijs?
Tijdens deze inspiratiebijenkomst gaan we in op de theoretische
achtergrond van kansengelijkheid en hoe je daar als school een
bijdragen aan kunt leveren.
We leggen uit hoe vergaand de gevolgen van kansenongelijkheid
zijn en geven inspiratie mee om mogen mee te gaan oefenen
in je eigen klas.

56%

21%

GRAFIEK

48%

18%

Je ziet in deze grafiek dat het

40%

15%

lerarentekort groeit, juist op de scholen

32%

12%

met niet-westerse kinderen.

24%

9%

16%

6%

8%

3%

Leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond

0%

0%

Lerarentekort

Precentage

Precentage

Hierdoor komen de gelijke kansen op
die scholen onder druk te staan.

Percentage leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond
in combinatie met lerarentekort (leerjaar 2017/2018).
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5B. Aardig op weg naar kansengelijkheid P
Tijdens deze training van vier bijeenkomsten
gaan we dieper in op jouw rol als onderwijs
professional. Daarbij richten we ons op de
samenwerking met ouders, de inrichting van
het onderwijs en de cultuur op school.
Onder begeleiding van inhoudelijke experts
bespreken we hoe je in jouw onderwijspraktijk
kunt werken aan gelijke kansen. Welke rol spelen
onbewuste vooroordelen in de praktijk?

30
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Wie ben jij zelf als professional? En hoe kun je
zorgen voor hoge verwachtingen in je onderwijs?
Aan het eind van dit traject heb je een beeld hoe
jij in jouw eigen praktijk kunt bijdragen aan
kansengelijkheid.
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5C. Kansengelijkheid in de school P
In dit maatwerktraject neem jij samen met enkele collega’s het voortouw
bij het werken aan gelijke kansen op jullie school. Dit doe je in samen
werking met een procesbegeleider en in nauwe afstemming met jullie
leidinggevenden. Je organiseert activiteiten met je collega’s en bedenkt
samen manieren om de kansengelijkheid op jullie school te versterken.
Zo werken we toe naar een duurzame verandering.
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6.
INNOVATIE
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MET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en de vraag naar
technische vaardigheden neemt drastisch toe in vrijwel alle
beroepen. Hoe bereid je je leerlingen hier op voor? En hoe
maak je het leren over technologie leuk en uitdagend voor
hen en jezelf? De spannende leeromgeving van het Innovatielab
in Thomas More Hogeschool is een waanzinnig makerslab.
Je vindt er High tech en Low tech toepassingen. Het Innovatielab is een ruimte om te experimenteren voor studenten,
kinderen, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Leeruitkomst
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Hier leef je je echt uit op het gebied van onderwijsinnovatie,
ICT, wetenschap en technologie. Je test er nieuwe innovaties
en digitale tools uittesten en geïnspireerd raken. Maar ook
innovatief onderwijs ontwerpen met elkaar, andere onderwijs
pioniers ontmoeten en je netwerk nog verder uitbreiden met
tal van expertcollega’s van partnerorganisaties.
Laat je ook inspireren in het Innovatielab, of ‘dig deeper’
en laat je begeleiden bij het ontwikkelen van een Skillslab
bij jou op school!

INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Aan de slag in
het innovatielab

ICT-boost voor je school

Procesbegeleiding voor
teams die gaan werken met
een skillslab

Ontdek nieuwe toepassingen op het gebied
van onderwijsinnovatie

P

P

P

Test digitale tools uit

P

P

P

Experimenteer en raak geïnspireerd

P

P

P

Ontwerp innovatief onderwijs met het team

P

P

Vorm visie op ICT en innovatie

P

P

Zet een gedegen ICT-koers uit voor jullie school

P

P

Stel een innovatieplan op o.b.v. primaire en secundaire
onderwijsprocessen en ambities van het team

P

Ontwikkel een Skillslab in de eigen school

P

Creëer draagvlak voor Skillslabs in het team

P

Werk samen in een Professionele Leergemeenschap om
leiderschap en expertise te ontwikkelen en verdiepen

P

Kerndoelen van verschillende vakken integreren in het Skillslab

P

Breid je netwerk uit met andere onderwijs pioniers, partners
en experts

v

Veranker onderwijsontwikkeling

P
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6A.	Aan de slag in het Innovatielab P
Kom een middag op bezoek in het Innovatielab en ga aan de slag met
jullie team! We stellen graag een passend programma samen zodat jullie
met een hoofd vol ideeën terug naar school gaan.
Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende onderwerpen:
	-	inzetten van Microbit, 3D printers en beebots in je onderwijs;
	-	 online en offline programmeren;
	-	 lego we-do;
	-	 films en stopmotion;
	-	 Makey Makey, digidoeners;
	-	 een inspiratielezing in the Campfire;
	-	 live demo’s;
- en meer…
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6B. 	ICT-boost voor je school P
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het speelt een steeds belangrijkere
rol. De wereld om ons heen verandert en het onderwijs moet mee om de kinderen
hierop voor te bereiden. De manier waarop kent vele mogelijkheden. Tijdens dit traject
bepalen we samen wat het beste bij jullie school past. We zetten een toekomstgerichte
ICT-koers uit en helpen je een stevig ICT-kader te vormen in je school.

34

TEAM- EN SCHOOLONT WIKKELING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

TE AMONT WIKKELING EN LEIDINGGE VEN A AN SCHOOLONT WIKKELING

6C. 	Procesbegeleiding voor teams die gaan
werken met een Skillslab P
Technologie biedt vele kansen voor uitdagend
onderwijs. Dit komt door de inzet van nieuwe
leertheorieën, maar ook door de vele prikkelende (digitale) leermiddelen. Als kinderen
worden verleid om te onderzoeken, ontwerpen
en uit te proberen, zorgt technologie voor een
verdiepende leerervaring. Het is dan ook belangrijk om een inspirerende leeromgeving te
creëren, in de vorm van zogenaamde Skillslabs!

georganiseerde wandeltocht. Onze procesbegeleiders helpen jullie team op weg bij het ontwikkelen van en werken met een eigen Skillslab.
Bovendien creëren we samen draagvlak voor
deze vernieuwende onderwijsvorm met behulp
van professionele leergemeenschappen. Parallel
aan deze ontwikkeling trekken we in en vanuit
het Innovatielab op Thomas More Hogeschool
met elkaar op.

Succesvol leren werken met een Skillslab vergt
nieuwe inzichten, kennis en een specifieke
mindset. Dit proces is een expeditie en geen
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Innovatielab

voor onderwijspioniers
Het Innovatielab van Thomas More Hogeschool is geopend
en draait op volle toeren! Het is een echt ‘makerslab’ voor
het ontdekken en ontwerpen van innovatief onderwijs.
De spannende leeromgeving van het Lab lokt direct ander
gedrag uit bij iedere bezoeker.
Het Innovatielab is een ruimte om te experimenteren met
High tech en Low tech toepassingen. Studenten, kinderen,
leerkrachten en andere onderwijsprofessionals ontmoeten
elkaar hier regelmatig.
Voel je vrij om ook een kijkje te komen nemen in het Innovatie
lab. Leef je uit op het gebied van onderwijsinnovatie, ICT,
wetenschap en technologie. Test nieuwe innovaties en digitale
tools uit en raak geïnspireerd. Of ontwerp ook innovatief
onderwijs met elkaar, ontmoet andere onderwijs pioniers en
breid je netwerk uit.

36
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7.
BLENDED LEARNING
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Het onderwijs is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gedigitaliseerd. We hebben
allemaal ervaring opgedaan met online leren. En daar de voordelen, en soms ook nadelen
van mogen ervaren. Hoe breng je nu blijvend de juiste mix van leervormen aan in je
onderwijspraktijk? Hoe houd je grip op al die verschillende leervormen en monitor je alle
resultaten? Krijg je lesdag in balans voor jou en je leerlingen, zodat jullie vooral van de
voordelen van blended learning kunnen genieten!

Leeruitkomst
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INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

De wondere wereld van
Blended Learning

Blended learning
ontwerpen

Expertgroep Blended
Learning

Maak kennis met het concept blended learning

P

P

P

Leer wanneer blended learning succesvol is

P

P

P

Begrijp de contextuele factoren bij
blended learning

P

P

P

Ontwerp blended learning op een sccesvolle
manier

P

P

Optimaliseer je eigen ontwerpen en
die van collega’s

P

P

Stel een Expertteam samen

P

Vorm visie op Blended Learning

P

Schrijf beleid over Blended learning

P

Leer verschillende leermiddelen in te zeten
in de groep

P

Veranker blended learning teambreed in
het onderwijs

P

Coach en ondersteun collega’s bij het
toepassen van Blended learning en het gebruik
van de juiste leermiddelen

P
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7A. De wondere wereld van Blended Learning P
Barend Last is specialist blended learning bij de Universiteit Maastricht.
In deze inspiratiesessie neemt hij je mee in de wondere wereld van blended learning.
Wat is het? En wat is het niet? En nog belangrijker: wat kun je ermee?
Barend kadert het begrip blended learning. Hij gaat in op hardnekkige misvattingen
en geeft voorbeelden van uitwerking in de praktijk. Zo komen verschillende modellen
aan bod die zich lenen voor verschillende niveaus van onderwijs. Je krijgt inzicht
in de contextuele factoren die een rol spelen bij blended learning, zoals flexibilisering,
actief leren, socialisering, locaties en volgorde van leren, etc.
Bovendien ga je aan de slag met een aantal concrete opdrachten.
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7B. 	Blended Learning ontwerpen P
Leer op een inspirerende manier vorm te geven aan blended learning tijdens
deze praktische training van twee bijeenkomsten. Want de revolutie van
Blended Learning zit ‘m in het ontwerp van je onderwijs!
Aan de hand van generieke leeruitkomsten oefen je met het ontwerpproces
en leer je de fijne kneepjes van het vak. Vervolgens ga je aan de slag met een
eigen lessenreeks. Je maakt een (her)ontwerp dat is toegespitst op je eigen
context. Tijdens de tweede bijeenkomst wisselen we ontwerpen uit,
bespreken en optimaliseren deze met elkaar.

40
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7C. Procesbegeleiding Expertgroep Blended Learning P
Meer toekomst gericht onderwijs bij jou op school.
Onderwijs waarin het hele team activerende strategieën inzet die zich richten op verrijkte kindgerichte
leerervaringen. En waar fysieke interactie verweven
wordt met ICT, als middel tot dat doel.
Dat klinkt misschien als een hele klus en ver van je
bed. Toch is het heel haalbaar en levert het vooral
heel erg veel op. Je kunt aanbod beter op je leerlingen afstemmen, zij ervaren meer autonomie en
plezier in leren.

Om blended learning een duurzame plek in het
onderwijs bij jou op school te geven, stellen we een
Expertgroep van collega’s uit jouw team samen.
Samen geven we woorden aan jullie visie op blended
learning en geven dit concreet vorm in alle groepen.
Daarnaast schrijven we beleid en verankeren deze in
jullie manier van werken als team. Jullie enthousiasmeren en coachen collega’s bij het gebruik van
blended learning en de verschillende leermiddelen
die je daarvoor kunt inzetten.
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8.
WERELDWIJSHEID
Ga aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren als passende didactiek voor de
vertaling van zaakvakken onderwijs naar betekenisvol onderwijs. Want zo leer je van de
wereld zoals die is. Gebruik actuele maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken
(UNESCO sustainable development goals) bij het ontwerpen van OOL. Zodat kinderen de
kansen zien en benutten om makers van een duurzame toekomst te worden.
Thomas More Academie werkt samen met het Wetenschapsknoppunt TU Delft (WKD) en
de Maakotheek. De Maakotheek voert daarbij trainingen uit namens het WKD, en Thomas
More Academie betrekt expert bij het proces om jullie team toe rusten met de juiste
didactische tools. Zo wordt W&T en OOL direct naar een hoger niveau getild.

Leeruitkomst
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INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Webinars W&T en OOL

W&T en OOL koppelen aan
Wereldoriëntatie

W&T en OOL implementeren
in de school

Doe inspiratie op over W&T en OOL lessen

P

P

P

Begin zelf met W&T en OOL in je eigen klas

P

P

P

Verhoog je leeropbrengst met W&T en OOL

P

P

P

Verbind W&T met de zaakvakken op een
onderzoekende en ontwerpende manier

P

P

Ontwerp zelf lessen W&T en OOL, door middel van
projecten en thematisch werken

P

P

Vind logische en concrete koppelingen met
leerdoelen

P

P

Stel een Expertteam samen

P

Vorm visie op W&T en OOL

P

Schrijf beleid over W&T en OOL

P

Ontwikkel kennis, houding en vaardigheden
die belangrijk zijn bij succesvolW&T en OOLonderwijs

P

Coach en begeleid collega's bij het implementeren
van W&T en OOL-lessen

P

Maak de leeruitkomsten van W&T en OOLonderwijs zichtbaar met behulp van 'meten',
begeleiden en het geven van gerichte feedback

P
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8A. 	Inspiratie webinars W&T en OOL P
Wil je W&T en OOL een structurele
plek geven in jullie onderwijs?
Maar heb je geen idee waar te
beginnen of juist hoe het hele team
in dit proces mee te krijgen?
Via de Maakotheek kun je als team
gratis webinars volgen om met
dit proces te starten.
Word geïnspireerd en
ga de volgende dag direct aan
de slag met praktische tips.

Vind meer informatie
en de agenda op:
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8B. 	W&T en OOL koppelen
aan wereldoriëntatie P

In deze training leer je hoe je onderzoek- en ontwerplessen integreert
in de zaakvakken. Je geeft je eigen
OOL lessen vorm en leert bovendien
bestaande lessen aan te passen
zodat ze op een logische en concrete
manier gekoppeld kunnen worden aan
verschillende zaakvakken. Daarbij
maak je gebruik van verschillende
handige werkvormen. Op deze manier
maak je je onderwijs praktijkgericht,
relevant en verdiepend.
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8C. 	W&T en OOL implementeren in de school P
Wanneer je de integratie van W&T en OOL echt
naar een hoger plan wil tillen in jullie school, bieden
we maatwerk aan. We gaan aan de slag met een
Expertteam dat er met behulp van een procesbegeleider voor zorgt dat W&T en OOL duurzaam geïmplementeerd worden in het curriculum. Hiervoor
diepen we verschillende bouwstenen uit.
We schrijven visie, onderschrijven het belang van
W&T en OOL, en stellen een implementatieplan op.
De deelnemers werken aan eigen casussen,
enthousiasmeren collega’s en coachen hen om ook
eigenaar te worden van de didactiek.

Op die manier werken we aan het bieden van de
middelen en ontwikkelen van de juiste competenties om een waardevol W&T en OOL onderwijs te
kunnen vormgeven. Theorie wordt op deze manier
direct gekoppeld naar de eigen lespraktijk.
Tenslotte leren we het team hoe je de leeropbrengsten van W&T en OOL onderwijs goed meet, ‘leest’
en monitort. En hoe je elkaar en de leerling door
middel van gerichte feedback nog een stap verder
helpt in zijn of haar ontwikkeling.
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9.
BURGERSCHAP
Een school is als een micro-samenleving: leerkrachten, leerlingen en ouders leven er
samen en leren er samen. En net als in de maatschappij is er op elke school sprake van
onderlinge diversiteit. Die diversiteit biedt ruimte om van elkaar te leren. Maar in
sommige situaties kan het juist ook leiden tot onbegrip. Iedereen kent wel een verhit
moment waarbij de actualiteit het schoolplein bereikt: Black Lives Matter, onbegrip
rondom het coronabeleid, de viering van het Sinterklaasfeest...
Hoe gaan we hier zo goed mogelijk mee om?

Leeruitkomst

INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Controversiele kwesties
in de klas

Burgerschap, wat kun je
ermee?

Burgerschap, wat doen
we eigenlijk al?

Ervaar de verschillende perspectieven, herken ze
en geef er ruimte aan

P

P

P

Voer gesprekken over controversiële kwesties
op school

P

P

P

Verken verschillende pedagogische
handelingsmogelijkheden

P

P

P

Stem je pedagogisch handelen af op kwetsbare
situaties

P

P

P

Voer professionele dialoog over de rol van de
school

P

P

P

P

P

Bespreek verschillen op een constructieve
manier en los conflicten vreedzaam op
Breng de burgerschapsinitiatieven van jullie
school in kaart

P

Ontdek je sterke kanten en blinde vlekken als
team

P

Samen mt de expert wordt een beleidsplan
opgesteld om nieuwe initiatieven te
implementeren in het onderwijs

P

Enthousiasmeer het team om bij te dragen aan
burgerschapsontwikkeling
Ontwikkel burgerschapsinitiatieven en voer deze
uit in de school
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9A. 	Controversiële
kwesties in de klas P

			
Wanneer gevoelige onderwerpen ter sprake komen in de klas
of op school, is er vaak weinig tijd om je te verdiepen in alle
perspectieven die op het spel staan. Laat staan om daar over
in gesprek te gaan met je collega’s of een standpunt in te
nemen als school. Terwijl het juist zo belangrijk is om een veilig
klimaat te garanderen voor iedereen die zich in de school
beweegt. Tijdens deze inspiratieworkshop máken we daarom
ruimte! We gebruiken situaties die zich op school hebben
afgespeeld, nemen afstand en zoomen vervolgens weer in.

Verken perspectieven
in de school
door middel van
inspringtheater.

TEAM- EN SCHOOLONT WIKKELING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

47

TE AMONT WIKKELING EN LEIDINGGE VEN A AN SCHOOLONT WIKKELING

9B.	Burgerschap, wat kun je ermee? P



De school als oefenplaats voor
democratisch samenleven

Hoe gaan we om met gebeurtenissen die de democratie onder
druk zetten? In hoeverre bespreken we geloofskwesties,
complottheorieën, vooroordelen en onderbuikgevoelens met
elkaar als team en met de kinderen? Hoe komen we van
waarden tot normen en een pedagogische visie? En hoe doe je
dat in overvolle schoolweken?
Deze cursus biedt ruimte om de uiteenlopende ervaringen van
jullie als team te onderzoeken. Dit doen we in verschillende
gespreksvormen, zodat dat je er direct ook op school op een
professionele manier mee aan de slag kunt. Zowel met de leerlingen, als met elkaar als collega’s.
Je leert in deze cursus hoe je binnen de school oefenplaatsen
creëert voor democratisch samenleven. Daarbij lukt het je om
een onderzoekende houding aan te nemen, waarbij het stellen
van vragen en nauwkeurig naar elkaar luisteren
centraal staat. Na afronding van deze cursus
kunnen jullie als team goede gesprekken met
elkaar faciliteren.
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9C. Burgerschap, wat doen we eigenlijk al? P
De meeste scholen doen eigenlijk al van alles aan burgerschap. Maar dat wordt niet altijd
zo gerealiseerd in de hectiek van alledag. Ook is niet altijd even duidelijk wat er nu precies
wel of niet onder burgerschapsonderwijs valt.
We helpen je graag op weg met behulp van een expert. We gaan concreet aan de slag met
verschillende vragen. Door middel van een doelgerichte scan ondervind je wat jullie school
(bewust en onbewust) al doet. Wat leveren deze initiatieven op voor het team en de leerlingen?
Wat mist er in jullie aanbod nog uit het brede spectrum van burgerschapsvorming?
En hoe maken we de plannen tastbaar en meetbaar?
Tijdens dit maatwerktraject bieden we handvatten die leiden tot een helder plan
voor duurzaam burgerschapsonderwijs in de school. Daarnaast helpen we met
het schrijven van het beleid.
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10.
JONGE KIND

Jonge kinderen leren ontdekkend en spelen vanuit betrokkenheid.
En het is een fantastisch proces om dat te mogen stimuleren als
professional. Om spelend leren in de school optimaal te kunnen
benutten is een onderbouwteam nodig dat sterk pedagogisch
handelt en goed zicht heeft op de leer- en ontwikkelingslijnen van
jonge kinderen. In het jonge kind leerlandschap zijn daarom
verschillende mogelijkheden om als bouwteam het onderwijs te
versterken en verrijken.

INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Leeruitkomst
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Leer motorisch gedrag te verklaren en geef
passende begeleiding

P

P

P

Doe inspiratie op voor een verzameling
stimulerende activiteiten en werkvormen

P

P

P

Ontwikkel themagericht onderwijs voor het jonge
kind met spelend leren centraal

P

P

Verdiep je kennis over spelontwikkeling , (mee)
spelen en ontwikkelingslijnen van het jonge kind

P

P

Versterk je observatie en differentiatie

P

P

Leer concrete en haalbare doelen te stellen

P

P

Stel een Expertgroep Jonge kind samen

P

Versterk de visie en het beleid van de school

P

Verrijk je onderwijspraktijk met nieuwe
wetenschappelijke inzichten

P

Veranker inspirerend onderwijs aan het jonge
kind in de hele onderbouw

P

Ontwikkel burgerschapsinitiatieven en voer deze
uit in de school

P
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10A. 	Motorische kenmerken van jonge kinderen P
Op jonge leeftijd maken kinderen een enorme ontwikkeling
door op sensomotorisch gebied. Dit geldt voor zowel de
fijne als grove motorische ontwikkeling. Hoe begeleid je
jonge leerlingen zo goed mogelijk in deze fascinerende
ontwikkeling?
Het thema motorische ontwikkeling leent zich perfect voor
een inspirerende bijeenkomst, om specifieke ontwikkelvragen uit het team te beantwoorden. Leer motorisch
gedrag te verklaren en geef daarbij passende begeleiding.

Krijg inspiratie om zelf activiteiten en werkvormen te
verzamelen die de motorische ontwikkeling stimuleren.
Maar we kunnen dit thema ook direct omzetten in een
verdiepende impuls-training, waarbij we de theorie aan
de praktijk verbinden en zelf activerende werkvormen
ontwikkelen en verzamelen.
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10B. 	Jonge kind vakmanschap voor
onderbouwteams (0-6 jaar) P
Als onderbouwleerkracht moet je goed kunnen observeren. Zodat je op een beredeneerde
manier keuzes kunt maken over de planning en inrichting van jullie onderwijs. Als jullie team
dat beheerst ben je steeds in staat de juiste uitdagingen aan te bieden aan kinderen.
En nieuwe activiteiten te bedenken die aansluiten bij spelend, onderzoekend en ontdekkend
leren. Zo zet je als team gezamenlijk een stevige basis neer van spelend en onderzoekend
leren in groep 1 en 2. Ondervind het belang van spelend leren door de training Jonge Kind
vakmanschap en geef het een krachtige plek in het onderwijs bij jou op school.
Leer spelend leren te stimuleren en weet wanneer het effectief is.
Dit doen we samen op een inspirerende en actieve manier.
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10C. 	Begeleiding Expertgroep Jonge kind P
Wil je met jullie onderbouwteam nog verder het diepe in
springen en jullie onderwijs aan het jonge kind blijvend
door ontwikkelen? Hebben jullie wellicht al (meerdere)
Jonge Kind Specialisten in het team? Dan zijn jullie klaar
voor de volgende stap!

Onder begeleiding van een Jonge kind expert van Thomas
More Academie, stellen we een Expertgroep Jonge
kind samen in jullie team. De Expertgroep inspireert en
enthousiasmeert het gehele onderbouwteam.
Daarnaast versterken we de visie en het beleid van de
school, en verrijken jullie onderwijspraktijk met nieuwe
wetenschappelijke inzichten. Op deze manier wordt
actuele theorie voortdurend naar de praktijk vertaald en
geïntegreerd in jullie dagelijkse onderwijspraktijk.
Zodat jullie als team blijvend inspirerend
onderwijs kunnen bieden aan het jonge kind.
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11.
STORINGEN GAAN VOOR
Gedrag dat om aandacht vraagt kan soms ineens de overhand nemen.
Het kan je verrassen, overrulen en leegzuigen. En meestal ben je niet
alleen in de omgeving. Wat voor effect heeft het gedrag op alle andere
betrokkenen?...
Als onderwijsprofessional heb je te maken met vele dynamieken.
Leerlingen kunnen probleemgedrag vertonen, maar ook met ouders of
verzorgers worden soms een pittige gesprekken gevoerd.
Er zijn gelukkig tal van positieve en praktische manieren om hiermee
om te gaan. Leer als team om met zelfvertrouwen in te spelen op
onverwachte situaties in het contact met de ander.

Leeruitkomst
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INSPIRATIE

IMPULS

DUURZAME
VERANKERING

Communiceren
met ouders

Jezelf de baas

Gespreksvoering vanuit
waarderend perspectie

Ontwikkel vaardigheden die bijdragen aan meer
zelfvertrouwen in onverwachtse situaties

P

P

P

Oefen met het voeren van moeilijke gesprekken

P

P

P

Koppel theorie aan de praktijk door te werken
met casuïstiek die vanuit het team is ingebracht

P

P

P

Leer oplossingsgerichte technieken aan om
gedragsproblemen op te lossen

P

P

Verken mogelijke interventies

P

P

Leer gesprekken te voeren vanuit het
waarderende perspectief

P

Verdiep je vaardigheden in het geven en
ontvangen van feedback

P

Ontwikkel een positieve, constructieve manier
van samenwerken met leerlingen, ouders en
educatieve partners

P
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11A. 	Communiceren met ouders P
Je hebt vast weleens ouders meegemaakt die het advies voor het VO niet
willen accepteren? Of ouders die agressief reageren als je voorzichtig het
gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of ouders die juist helemaal
nergens op reageren, maar wel direct aan de bel trekken als ze het gevoel
hebben dat hun kind door school wordt benadeeld?
Tijdens deze training ga je als team actief aan de slag met het voeren
van uiteenlopende gesprekken met ouders. Denk hierbij aan 10-minuten
gesprekken, adviesgesprekken en slecht-nieuwsgesprekken.
Maar ook spontane gesprekken die ontstaan tijdens het
halen of brengen van de leerlingen.
We koppelen theorie direct aan de praktijk en maken
gebruik van de casuïstiek van jullie team. Er wordt
gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen.

WAARDERING

“Werken met een acteur, daar heb ik heel veel
van geleerd.”
“Van tevoren werden er afspraken gemaakt
over veiligheid, dat was erg prettig.”
“Het doen en niet alleen er over praten.”
“Veel inzichten gekregen na het spelen van situaties.”
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11B. Jezelf de Baas P
Is probleemgedrag in de klas of op het schoolplein aan de orde
van de dag? Wordt hulp aan de leerling(en) met probleem
gedrag niet geaccepteerd? En beïnvloedt het gedrag inmiddels
iedere pauze of alle overlegmomenten met het team?
In een training Jezelf de Baas ga je met het hele team aan
de slag om leerlingen met gedragsproblemen op een positieve
manier zo ver te krijgen dat ze aan hun eigen gedrag gaan
werken. Je gaat aan de slag met oplossingsgerichte technieken
en onderkent de problemen

die de leerling ervaart. Daarbij verkennen we de mogelijke
interventies met betrekking tot zelfkennis en regulering.
Dit doen we vanuit theorie, maar vooral ook door middel
van actieve werkvormen. Door middel van interventies
leer je leerlingen bewust worden van hun
gedrag en de gevolgen daarvan.

Gedrag reguleren met fysieke
en actieve werkvormen
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11C. 	Maatwerk Gespreksvoering vanuit
waarderend perspectief P
Interpersoonlijke communicatie is een breed en dynamisch
begrip. Op vele lagen van dit thema kunnen verstoringen
plaatsvinden met soms diepgaande gevolgen in de
samenwerking tussen collega’s, maar ook de leerkracht en
diens leerlingen, of met ouders en andere betrokkenen.
Heeft jullie team ondersteuning nodig om weer op een
positieve, constructieve manier met elkaar te kunnen
samenwerken? Om naar elkaar te kunnen kijken vanuit ieders
ontwikkelpotentieel? En te vertrouwen op het kunnen van
de ander?

Thomas More Academie heeft veel ervaring met het bieden
van maatwerk op het gebied van samenwerken en communicatie. We bemiddelen, coachen, en begeleiden teams bij
het ontwikkelen en verdiepen van een waarderend perspectief, het geven en ontvangen van feedback, en het aanleren
van nieuwe gespreksvaardigheden. Ook mediation behoort
tot de mogelijkheden.
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MEER
WETEN

Scan om om het
volledige profiel
van onze experts
te bekijken.
Liesbeth van Det

Saskia Kleinveld

Rudolf Kampers
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