
  
 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een SKOP leerkracht is… 
Betrouwbaar  Je bent een professional, je bent goed in je vak 

Betrokken  Je bent betrokken bij alles wat er om je heen gebeurt                                                                                 
in  Beweging …    Je blijft je ontwikkelen!  

AANBOD 

2022 – 2023 
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Voorwoord 

 

Beste collega’s, 
 
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het professionaliseringsaanbod bij SKOP en ook dit jaar hebben we weer een mooi aanbod voor 
jullie samengesteld. Veel variatie en veel nieuwe onderwerpen. Nadat we het afgelopen jaar veel aandacht hebben besteed aan technisch- en 
begrijpend lezen, hebben we dit jaar veel op het gebied van rekenen; diverse modules die los van elkaar te volgen zijn, maar uiteraard ook als één 
geheel gezien kunnen worden. Daarnaast nog heel veel andere leuke en interessante onderwerpen! 
 
Om iedereen goed op de hoogte te houden en de cursussen en workshops onder de aandacht te blijven houden, zal er maandelijks een ‘SKOP academie 
Nieuwsbrief’ via de mail verspreid worden, met daarin de laatste update over de cursussen en de stand van aanmeldingen. Houd deze nieuwsbrief dus 
goed in de gaten! 
 
Aanmelden voor de workshops/trainingen doe je via de link die je in de mail hebt gekregen. Ook gaandeweg het schooljaar kun je nog aanmelden. Wil 
je laten weten dat je je nog wil inschrijven voor een cursus? Neem dan contact op met Sandra Teunissen van het SKOP kantoor. Zij kan je vertellen of er 
nog plek is.  
 
De link om aan te melden staat open tot 10 september 2022. Daarna kun je altijd mailen of bellen naar ons kantoor om te vragen of er nog plek is, via 
administratie@skoppijnacker.nl of telefoonnummer 015-369 40 66 
 
Meld je aan, enthousiasmeer én inspireer elkaar! Een SKOP leerkracht is immers Betrouwbaar, Betrokken én in Beweging! 
 
Augustus 2022 
 
Namens SKOP, 
Esther Pleij 
 
 
 

mailto:administratie@skoppijnacker.nl


 

 
  SKOP Academie 2022-2023 | 3 

 De rekenles….. 
Vier modules over verschillende rekenonderwerpen, die 

allemaal los van elkaar gevolgd kunnen worden. 
 
Een goede rekenles geven is geen eenvoudige opgave. Het vraagt kennis van zaken en een flinke 
dosis eigen vaardigheid. In een viertal bijeenkomsten komt een aantal belangrijke onderwerpen om 
een goede en eigentijdse rekenles te kunnen geven aan bod. 
Steeds verbinden we theorie aan jouw dagelijkse praktijk. 
 
De vier modules worden verzorgd door Saskia Scheffers van OnderwijsAdvies/1801 
 

 

Module 1 Didactische modellen 

Woensdag 21 september 2022 
15.00 uur - 17.30 uur 

 
Hoofdlijnenmodel, handelingsmodel, drieslagmodel, vertaalcirkel. Wel eens van gehoord, maar hoe zet je dit nu effectief in tijdens je rekenles. Wat 
hebben de leerlingen aan jouw kennis over deze didactische modellen? Hoe helpen ze jou om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
jouw leerlingen? Van de theorie naar de praktijk. 
 
 

Module 2 Aanpakken van contextopgaven en automatiseren van basisvaardigheden 
Woensdag 16 november 2022 
15.00 uur - 17.30 uur 

 
Contextopgaven blijven een uitdaging, niet alleen voor zwakke rekenaars. Hoe pak je dit aan? Hoe geef je antwoord op de vraag? Leerlingen kunnen 
dit niet uit zichzelf en moeten dit aangeleerd krijgen. Hoe kan het drieslagmodel hierbij helpen? Wat bied je als leerkracht aan, zodat je leerlingen 
hier beter in worden? 
Daarnaast is er de laatste jaren veel te doen over automatiseren. Ook de moderne methodes bieden hier niet genoeg voor aan, zo ervaren veel 
scholen. Hoe kunnen we het niveau van de basisvaardigheden verhogen en waarom is dat eigenlijk belangrijk?  

1 

2 

Voor module 1 aanmelden vóór 1 september! 
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module 3 Referentieniveaus; verschil 1F en 1S bij rekenen 
Woensdag 25 januari 2023 
15.00 uur - 17.30 uur 

 
Wat is het doel van de referentieniveaus? Zijn mijn leerlingen goed op weg om de referentieniveaus te halen? Welke leerstof is wel en niet van 
belang voor leerlingen die op 1F uitstromen? Hoe kun je verantwoord kiezen voor 1F? Hoe en wanneer beslis je dat? Hoort deze opgave bij 1F of 1S? 
En: wat kan ik als leerkracht doen om het percentage leerlingen 1S te vergroten?  
Naast de theorie, concrete voorbeelden uit de praktijk om direct een beeld te hebben. 
 
 

Module 4 Sterke rekenaars 
Woensdag 8 maart 2023 
15.00 uur - 17.30 uur 

 
De meeste leerkrachten hebben wel enkele sterke rekenaars in hun groep zitten. Deze bollebozen hebben vaak weinig geduld voor de instructie, 
denken meteen zelfstandig aan de slag te kunnen en willen graag op de gang werken.  
Vaak worden er op den duur hiaten zichtbaar vanwege gemiste instructie of inefficiënte strategieën. Het lesdoel is op ‘productniveau’ door de sterke 
rekenaar voorafgaand aan de les regelmatig al bereikt, maar ook zij hebben instructie nodig om te leren (leren).  
Welke types sterke rekenaars zijn er en wat zijn hun specifieke kenmerken? Wat zijn de valkuilen en wat vraagt het van jou als leerkracht? Hoe kun 
je de onderwijsbehoefte van een sterke rekenaar waarnemen en begrijpen? Welke mogelijkheden op het gebied van aanbod en organisatie heb je 
om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften? Hoe kun je een verdiepende, uitdagende en inhoudelijke instructie geven aan sterke 
rekenaars, zodat ook zij betrokken zijn bij de instructie en ervaren dat inspannen, falen en doorzetten onderdeel van een leerproces zijn. 
Op veel scholen zijn er zorgen over de opbrengsten bij het vak rekenen, met name omdat eind groep 8 minder leerlingen niveau 1S halen dan wordt 
gewenst. Uit internationaal onderzoek blijkt dat steeds minder Nederlandse leerlingen hoog en excellent presteren op het domein rekenen en 
wiskunde. Uit onderzoek van de inspectie ontstaat het beeld dat het aanbod voor rekenen en wiskunde de (potentieel) hoog presterende leerlingen 
onvoldoende uitdaagt om tot een hoger niveau te komen. Dit is een extra reden om voor de sterke rekenaars goed na te denken over een uitdagend 
aanbod.   

 
 
 
 

3 
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  Een Masterclass, over zwakke rekenaars…. 
   

Masterclass zwakke rekenaars 
Datum: woensdag 23 november 2022 
Tijd: 15.00 – 17.30 uur 

 
Elke leerkracht heeft wel een leerling in de klas die het niet lijkt te snappen. Het zijn de leerlingen die 
steeds weer onvoldoendes halen voor rekenen, 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 rekendidactiek 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! 

 
   
 
 

De masterclass wordt verzorgd door Madeleine Vliegenthart  
van Thomas More Hogeschool 
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Referentieniveaus….. 
 
Training - Aan de slag met het referentiekader taal en rekenen  
Woensdag 19 oktober 2022 

15.00 – 17.30 uur 

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8 

  
Sinds 2010 werken we in het onderwijs met het Referentiekader taal en rekenen. Maar hoe 
verhoudt dit kader zich eigenlijk tot de methodeonafhankelijke LVS-toetsresultaten, de eindtoets en 
de wijze waarop de inspectie naar onze opbrengsten kijkt? En wat betekent dit dan voor mijn 
dagelijkse taal-, lees- en rekenles in de onder-, midden- of bovenbouw? In deze training gaan we 
aan de slag met de antwoorden op deze vragen. 

  
Na afloop: 

• kan je benoemen hoe de inspectie de opbrengsten van jullie school beoordeelt 

• weet je hoe de referentieniveaus voor taal en rekenen zich verhouden tot de tussendoelen 

• kan je voorbeelden geven van leerdoelen op 1F- en op 2F/1S-niveau 

• kan je voor minimaal één vakgebied de vertaling maken naar je dagelijkse aanbod 
 

 
 
 
 
Deze workshop wordt verzorgd door Pepijn Dousie, van Motivatiemeesters 
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Feedback geven….  
Een inspiratie workshop en een training van drie bijeenkomsten, voor ieder wat wils! 

 

Inspiratieworkshop Feedback  
Woensdag 2 november  
15.00-17.00 uur 

  
Veel van wat in de klas gebeurt heeft een positieve invloed op het leren. Natuurlijk heeft het één wel meer effect dan het ander. Het gaat er om dat 
je de juiste dingen doet, die echt een impact hebben op het leren. Daarvan is feedback een goed voorbeeld, want goede feedback draagt in hoge 
mate bij aan het leren van leerlingen. Maar waar bestaat goede feedback uit en hoe pas je dit toe in je eigen klas? In deze workshop wordt aan de 
hand van praktische voorbeelden uitgewerkt wat er vanuit onderzoek bekend is over feedback (o.a. Dylan William, Shirley Clarke, John Hattie). Je 
doet ideeën op om mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Aan de orde komt bijvoorbeeld hoe je leerlingen feedback kan geven die 
hen helpt bij de volgende stap van het leren en hoe je leerlingen leert om elkaar feedback te geven. 

  

Eigenaar van eigen leerproces: formatief evalueren (3 bijeenkomsten) 
   woensdag 30 november, woensdag 18 januari , woensdag 15 maart  

15.00-17.30 uur 
 

Leerlingen behalen de beste resultaten als ze niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen 
groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover? Door bewust formatieve assessment in te 
zetten! Aan de hand van theorie en praktijk leer je hoe leerlingen (nog) beter zicht krijgen op hun eigen leerproces en zij leervaardigheden aanleren 
waar ze hun hele leven wat aan hebben. 

  
Ingrediënten bij formatieve assessment zijn: 

• Duidelijke leerdoelen en succescriteria 

• Een groeimindset en metacognitieve vaardigheden. 

• Feedback geven die leerlingen vooruithelpt, peerfeedback van klasgenoten 
  
 

De workshop en de training worden beiden verzorgd door Marije Buijting van Onderwijs Advies/1801 
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Burgerschap, wat doen we eigenlijk al? 
Workshop ‘Burgerschap’ 
Datum en tijd nog niet bekend 
 
Vanaf 1 augustus 2021 zijn er nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het onderwijs. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En 
wat doen nu allemaal al aan burgerschap? Is het weer iets nieuws wat erbij komt, of geven we eigenlijk al invulling hieraan in de klas? En wat valt 
hier nu eigenlijk allemaal onder? 
 
Tijdens deze workshop gaan we in op wat burgerschap nu precies inhoudt en wat er allemaal van je verwacht wordt. Tegelijkertijd kijken we 
voortdurend naar de praktijk. Wat doe je nu in de klas aan burgerschap en hoe gaan jullie hier op school mee om? 
Een workshop voor iedereen, om meer inzicht te krijgen in burgerschapsonderwijs en de huidige praktijk. 
 

 
 
 
De workshop wordt verzorgd door Saskia Kleinveld, van Thomas More Hogeschool 
 
 

 
 
 

Wat is burgerschapsvorming?  
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving 
en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van 
de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet 
hierop toe. 
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Hoe ga ik om met de ouders van mijn leerlingen? 
 

  Training ‘Omgaan met ouders’ 
3 bijeenkomsten van 1 ½ uur 
Datum:  dinsdag 29 november 2022, maandag 12 december 2022, dinsdag 31 januari 2023 
Tijd: 16.00 – 17.30 uur 
Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders 

 
In deze tijd staat er veel druk op je als leerkracht. Niet alleen de werkdruk in de klas met de 
leerlingen maar veel leerkrachten ervaren die druk ook van de ouders. Zij zijn kritisch, eisen 
veel, willen dat je regelmatig mailtjes beantwoordt en wel nu, anders bellen ze je wel op of 
appen je privé. Zowel in het weekend als in de vakantie. De leerkracht moet toch altijd 
beschikbaar zijn? 
Als leerkracht voel je je soms onder druk gezet of ter verantwoording geroepen. Dat kost tijd 
en energie en het verhoogt de werkdruk alleen maar.  
Wat doe je als ouders veel van je eisen, hoe ga je daar professioneel mee om? Wat doe je 
wel, wat doe je niet? 

 
 

In deze 3 bijeenkomsten gaan we natuurlijk even terug naar de basistechnieken omdat je die goed moet beheersen. Maar we kijken ook naar 
effectieve strategieën om met de kritische ouder zo om te gaan dat je je daar goed bij voelt, je de juiste keuzes maakt die passen bij jou en de 
afspraken op je school. 
 
In de laatste bijeenkomst oefenen we met een trainingsacteur, laagdrempelig, waarbij jouw vragen en leerpunten centraal staan. 
 
De training wordt verzorgd door Annet van Eck, van Onderwijs Advies/1801 

 
 

 

10 



 

  SKOP Academie 2022-2023 | 10 

Social Media, hoe ga ik hier mee om? 
 

Training voor leerkrachten over de ontwikkelingen van social media  
Datum:  donderdag 10 november 2022 
Tijd:  16.00 – 17.15 uur 
 
Social media, niet meer weg te denken in ons leven. Ook als leerkracht krijg je hier veel mee te maken, niet alleen persoonlijk, maar ook in je klas. En 
dat kan wel eens voor lastige situaties zorgen…. Hoe ga je bijvoorbeeld om met WhatsApp groepen in de klas? Hoe ga je om met een leerling die 
filmt in de klas? Hoe ga je om met foto’s die verspreid worden van jou, als leerkracht of van een leerling? 

 
Inhoud workshop 
We starten de workshop met een Kahoot-quiz, waarin een aantal vragen over de social mediawereld voorbijkomen. Dit is een waardevolle 
toevoeging om de interactie te vergroten en vaak ook om de urgentie van de training aan te geven. Vaak schrikken de deelnemers tijdens de Kahoot 
van de foute antwoorden, wat tijdens de rest van de training leidt tot meer betrokkenheid.  

 
Vervolgens gaan we aan de slag op het gebied van mediawijsheid. We geven een interactieve training over ‘Social Media’ waarbij we diep ingaan op 
het onderwerp. Voor een docententraining geldt dat we inhaken op de betrokkenheid en welke rol als begeleider vervuld kan worden. Tips over 
toezicht houden, WhatsApp-groepen, communiceren en grenzen stellen. Hoe ga je om met een leerling die filmt in de klas? Hoe ga je om met foto’s 
die verspreid worden van jou, als docent of van een leerling? Op deze en nog veel meer vragen wordt antwoord gegeven. De kennis zal flink worden 
bijgespijkerd. Deelnemers ontvangen praktische handvatten waardoor ze weerbaarder worden, toegankelijker zijn voor leerlingen en voorbereid zijn 
om met ouders in gesprek te gaan.  
 

Deze training wordt verzorgd door Roy Vathorst, van Voorlichting op scholen 
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Workshops in samenwerking met de 

Cultuurtrein 

 
De kracht van film in de klas 
Datum:  woensdag 11 januari 2023 
Tijd:  15.00 – 16.30 uur 
 
Vlogs, films, documentaires en instastories: bewegend beeld speelt een grote rol in het leven van kinderen. Maar wat zeggen al die beelden 
eigenlijk? En welke handvatten hebben leerlingen nodig om beelden te duiden? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met film- en 
beeldeducatie. Je ervaart zelf hoe waardevol het is om met elkaar film en beeld te analyseren. En je ontvangt tips en ideeën om de kritische blik van 
je leerlingen te ontwikkelen. Na afloop krijg je een overzicht met gespreksstarters, aanbieders van filmeducatie en websites waarop je (online) films 
kunt vinden. 
 
Na deze workshop weet je wat filmeducatie is, hoe je dat kunt inzetten in de klas en waar je passend materiaal kunt vinden. 
 

Workshop Boekenkring in de Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek komt er weer aan en dit jaar is het thema Gi-ga-groen! In het hele land is van alles te doen over dit thema, met zelfs een 
eigen lied van Kinderen voor Kinderen. Het draait in deze week natuurlijk wél om de kinderboeken, dus hoe zorgen we ervoor dat het in de klas ook 
echt om het lezen gaat? 
In deze workshop gaan we kijken naar verschillende boeken die aansluiten bij het thema van dit jaar en hoe we deze aan kunnen bieden in de klas. 
Dit doen we o.a. met ‘de Boekenkring’. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen en verschillende soorten boeken, gaan kinderen op 
een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek met als voornaamste doel elkaar enthousiast te maken. 
Na deze workshop heb je verschillende titels en werkvormen in je tool box om tijdens de Kinderboekenweek (en ook erna) met kinderboeken in de 
klas bezig te zijn.  
 
Doelgroep: leerkrachten PO gr 1-8 
Datum: maandag 5 september 
Tijd: 15:30 – 17:30 
Uiterste inschrijfdatum: maandag 29 augustus 
Locatie: Het Leerhuis                                                                                         Trainer: Joyce van de Merwe van Bibliotheek Oostland 

12 

13 



 

  SKOP Academie 2022-2023 | 12 

Basiscursus coachen voor mentoren 
 
Datum en tijd in overleg 
 

  
 
 Al onze scholen zijn opleidingsscholen en dat betekent dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van studenten van de Thomas 
More Hogeschool, waar wij als bestuur een convenant mee hebben. 
 Als je als leerkracht basisbekwaam bent, kun je studenten gaan begeleiden en word je dus mentor. Hiervoor dien je wel eerst de basiscursus coachen 
te hebben gevolgd. Daarin leer je hoe je de student zo goed mogelijk kunt begeleiden en wat er van je verwacht wordt vanuit de Pabo. 
 
Doelgroep: 
Leerkrachten groep 1 t/m 8 die leraren in opleiding willen coachen in hun ontwikkeling.  

 
Tijdens deze basiscursus wordt er aandacht besteed aan jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden. De afwisselende en (inter)actieve 
werkvormen nodigen ertoe uit deze vaardigheden toe te passen in de coachingscyclus (voorgesprek, observatie en nagesprek). De 
bekwaamheidseisen van de opleiding en de persoonlijke doelen van de student zijn hierbij het uitgangspunt. Er wordt gewerkt met filmopnamen van 
lessen van studenten. Verder komen feedback geven en belemmerende factoren bij begeleiden en beoordelen aan bod. Alles wat geleerd wordt is 
tevens toe te passen in overige interacties (zowel kind/volwassene).  

 
De cursus bestaat uit drie keer een bijeenkomst van 2,5 uur. 
Cursusleider: Karin Wilmer 
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‘Met sprongen vooruit’ voor onderwijsassistenten 
 

Cursus voor onderwijsassistenten 
vier maandagmiddagen 
Datum: 17 oktober 2022, 21 november 2022, 16 januari 2023, 13 februari 2023 
Tijd:  16.00 – 17.30 uur 
 
 

 
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-
wiskundeonderwijs. 
Het programma omvat uitgebreide reken-wiskundedidactische nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen, 
educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van methodes en materialen 
door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen, en het honoreren van inbreng van 
leerlingen door het maken van eigen producties.  
 

Veel leerkrachten van SKOP hebben de cursus ‘Met sprongen vooruit’ in het verleden gevolgd en voor het eerst biedt het Julie Menne instituut (de 
ontwikkelaars van deze methodiek)  nu ook een cursus aan voor onderwijsassistenten. Veel van onze onderwijsassistenten zullen hieraan deelnemen 
en de cursus vindt plaats in ons SKOP kantoor, waarbij ook een aantal deelnemers van andere scholen zullen deelnemen.  
 

De onderwijsassistenten zijn hier inmiddels over geïnformeerd en de aanmelding is al geregeld.  
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Onze lerende netwerken bij SKOP 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerend netwerk 
Close Reading 

 
Na het volgen van de cursus afgelopen 
schooljaar heeft een groep deelnemers 
de handen ineen geslagen en besloten 
om met elkaar verder te gaan en een 
lerend netwerk te vormen. Met elkaar 
lessen voorbereiden en evalueren, 
ervaringen delen en elkaar inspireren 
op het gebied van Close reading staan 
hierin centraal. 
 
Datum: 
Donderdag 15 september 2022 
Dinsdag 15 november 2022 
Tijd: 16.00 – 17.15 uur 
 
Woensdag 8 februari 2023 
Woensdag 29 maart 2023 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
 

 

Lerend netwerk 
Leerkrachten groep 3 

 
Afgelopen schooljaar hebben de 
leerkrachten van groep 3 een 
lerend netwerk gevolgd bij Expertis 
en met elkaar gaan zij dit 
voortzetten. Dit netwerk komt 4 
keer bijeen. 
 
Datum: 
Woensdag 7 september 2022 
Tijd: 14.45 – 17.15 uur (laatste 
bijeenkomst met Expertis, online) 
 
Dinsdag 8 november 2022 
Donderdag 9 februari 2023 
Woensdag 19 april 2023 
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
 

 

Lerend netwerk 
Plus leerkrachten 

 
Het komende schooljaar zullen de 
plusleerkrachten drie keer bij 
elkaar komen en onder leiding 
van Jacqueline Fahrner verder 
met elkaar in gesprek gaan over 
de visie op plusleerlingen en hoe 
wij dit in de scholen kunnen 
vormgeven. 
 
Datum:  
maandag 26 september 2022 
maandag 21 november 2022 
maandag 20 maart 2023 
Tijd: 
15.45 – 17.15 uur 



 

 
  SKOP Academie 2022-2023 | 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerend netwerk 
Groep 1-2 

 
Onder leiding van Inge van Bruggen 
komen de leerkrachten van groep 1-
2 weer bij elkaar om zich te 
verdiepen in diverse inhoudelijke 
onderwerpen. 
 
Datum:  
Donderdag 18 oktober 2022 
Donderdag 16 maart 2023 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur 
 

Lerend netwerk 
Onderwijsassistenten 

 
De onderwijsassistenten zullen een 
aantal keren per jaar bij elkaar 
komen om zich te verdiepen in een 
aantal inhoudelijke onderwerpen. 
 

 

Lerend netwerk 
ICT-ers 

 
Onder leiding van Henk vd. Hoef 
komen de ICT-ers geregeld bij 
elkaar en bespreken met elkaar de 
nieuwste ontwikkelingen. 
Dit netwerk staat open voor 
iedereen! Wil je er een keer bij 
zijn? Geef het aan ons door! 
 
Datum: 
Maandag 26 september 
15.45 – 17.15 uur 
 
Woensdag 30 november  
14.30 – 16.00 uur 
 
Maandag 13 maart 2023 
15.45 – 17.15 uur 
 
Woensdag 31 mei 2023 
14.30 – 16.00 uur 

Lerend netwerk 
Leerkrachten groep 8 

 
Dit netwerk gaan we weer 
oppakken! Edith van Rooijen, 
leerkracht groep 8 van de 
Josephschool zal hier de leiding in 
nemen en binnenkort contact 
zoeken met alle leerkrachten van 
groep 8 bij SKOP. 
 
 
 
 

Lerend netwerk 
Cultuur-coördinatoren 

 
De cultuur-coördinatoren van onze 
scholen komen dit schooljaar bij 
elkaar om met elkaar de ervaringen 
te delen en de nieuwe leerlijnen van 
de Cultuurtrein te bespreken 
 
Datum: woensdag 5 oktober 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur 
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En tot slot…..  E-wise 

 
De afgelopen jaren hebben veel mensen gebruik gemaakt van het abonnement van E-wise, 
een digitale leeromgeving. Helaas hebben we geconstateerd dat lang niet iedereen met een 
abonnement, ook de afgesproken drie cursussen heeft gevolgd. Daarom hebben we het 
volgende besloten: 
 
Alle huidige abonnementen lopen af en je kan je opnieuw aanmelden bij je directeur voor 
een E-wise abonnement. Als je dit abonnement krijgt, gaan we ervan uit dat je minimaal 3 
online cursussen volgt.  

    

 

Lerend netwerk 
Schoolopleiders 

 
Geregeld komen de schoolopleiders bij 
elkaar en bespreken zij de voortgang 
van de begeleiding van de studenten, 
zij-instromers en startende 
leerkrachten. 
 
 
 
 

Lerend netwerk 
Vertrouwenspersonen 

 

Een aantal keren per jaar komen de 
vertrouwenspersonen bij elkaar en 
wisselen ervaringen uit, delen ‘good 
practices’ en verdiepen zich in 
documenten die vanuit de training 
zijn meegegeven. 
 
 

Lerend netwerk 
Interne begeleiding 

 

Naast de gebruikelijke 
netwerkbijeenkomsten gaan de IB-ers 
van onze scholen ook een aantal 
modules volgen om zich nog weer 
verder te professionaliseren: 

• Passende aanpak en 
onderwijsbehoeften  

• Kwaliteit in beeld, van data -
analyse naar gericht handelen. 


