
  
 

 

                           Aanbod 2020-2021 

 

 

Beste SKOP collega,  
 
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, niet alleen voor de kinderen en leerkrachten, maar ook 
voor onze SKOP Academie. Veel van de geplande cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten 
zijn niet doorgegaan en uiteindelijk doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben 
we voor jullie een nieuw aanbod samengesteld, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de ideeën 
en suggesties die jullie ons gegeven hebben. Ook zien we dat het ‘Leren van en met elkaar’ steeds 
meer inhoud gaat krijgen en in het komende schooljaar geven we nog meer vervolg aan deze 
ontwikkeling. Ook de e-learning, met het aanbod van E-wise, blijft doorlopen. Iedereen behoudt zijn 
abonnement.  
Daarmee hebben we in onze SKOP Academie het professionaliseringsaanbod in drie pijlers 
neergezet: 
 

• Cursussen, workshops en trainingen  
 Gegeven door externe én interne deskundigen in het SKOP leerhuis 
 

• Leernetwerken ‘Leren van en met elkaar’ 
 Door middel van leernetwerken die plaatsvinden in het SKOP leerhuis 
 

• De e-learning cursussen van E-Wise 
 Je bepaalt zelf wat en wanneer je iets doet! 

 
Met deze drie pijlers hebben we een uitdagend professionaliseringsaanbod voor jullie samengesteld.  
Mis je iets? Wil je zelf een netwerk opstarten? Wil jij iets delen met collega’s? Het Leerhuis is  er voor 
iedereen! Een SKOP leerkracht is Betrouwbaar, Betrokken én in Beweging. Elk initiatief juichen we toe!  
Voor nu hopen wij jullie allemaal in beweging te krijgen om je aan te melden voor activiteiten die voor 
jullie georganiseerd worden.  Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in het SKOP Leerhuis in 
Pijnacker! Mochten er echter zoveel aanmeldingen zijn voor een activiteit, dat we de anderhalve 
meter niet meer kunnen waarborgen in het leerhuis, dan zullen we uitwijken naar de grote ruimtes 
van de Johannesschool. 
 

Je kunt je tot 20 september 2020 aanmelden, m.u.v. de workshops die in september gegeven 

worden. Voor deze workshops/trainingen staat de inschrijftermijn apart genoemd.  

 
 
 

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! 
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Je kunt je voor de cursussen/workshops aanmelden via de link (Forms) die jullie 

hebben gekregen, met uitzondering voor de cursussen die in september staan 

gepland.  

Alle cursussen hebben een nummer. Dit nummer komt overeen met het 

nummer in de digitale aanmelding. De eerste drie vragen in deze aanmelding 

betreffen je persoonsgegevens. Daarom starten wij met de nummering van de 

cursus bij nummer 4! 

 

                                                                    

                                     bij kleuters, doorgeschoven modules van vorig jaar 

Vorig jaar hadden we vier modules in het aanbod, waarvan er uiteindelijk één is doorgegaan.  
Module 1, 3 en 4 zijn doorgeschoven naar dit schooljaar.  
 

Had je je vorig schooljaar al ingeschreven voor één of meerdere modules van 
EDI bij kleuters? Dan toch het verzoek om je opnieuw in te schrijven! 
 
 

 
 
EDI bij kleuters    Module 1: lesdoelen ( ging vorig jaar niet door vanwege de staking) 

 
In deze module leert de leerkracht over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Een 
lesdoel geeft een kind structuur, rust en een richting. Ook werkt een leerkracht preventief aan de 
basisvoorwaarden van beginnende geletterdheid wanneer zij een lesdoel met de kinderen deelt. 
Leerkrachten leren ook praktisch hoe je een lesdoel effectief kunt delen met kleuters. Dit natuurlijk 
allemaal op een spelenderwijze manier, zodat het past bij de manier waarop jonge kinderen leren.  
 
Doelen voor deze bijeenkomst:  

 Ik weet wat het belang is van een Expliciete Directe Instructie; 

 Ik weet dat een lesdoel uit een concept en een vaardigheid bestaat; 

 Ik weet hoe ik een lesdoel met kleuters kan delen. 
 

 
Datum: woensdag 16 september   

Tijd: 16.00 – 19.00 uur 

Cursussen, workshops en trainingen  

gegeven door externe én interne deskundigen in het SKOP leerhuis 

Voor deze module graag inschrijven 
voor dinsdag 1 september via: 

administratie@skoppijnacker.nl 
 

mailto:administratie@skoppijnacker.nl
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EDI bij kleuters Module 3: Klassenmanagement (ging niet door vanwege Corona) 

 
Binnen een goed klassenmanagement neemt de leerkrachten maatregelen om een klimaat te 
scheppen waarin kleuters met succes en plezier kunnen leren en werken. Het zorgt ervoor dat 
beschikbare leertijd optimaal benut kan worden. Daarnaast zorgt een goed klassenmanagement 
ervoor dat probleemgedrag terug gedrongen wordt, waardoor ‘alle’ kinderen de mogelijkheid krijgen 
om lesdoelen te behalen. Binnen een goed klassenmanagement zorgt een leerkracht er ook voor dat 
kinderen steeds zelfstandiger worden. Zij werkt tijdens spel en werkmomenten aan de executieve 
functies, zodat kinderen de basisvaardigheden ontwikkelen om in de midden-en bovenbouw goed tot 
leren te komen. Goed ontwikkelde executieve functies, heeft uiteindelijk ook weer een positief effect 
op jouw klassenmanagement.  
 
Doelen voor deze bijeenkomst: 

 Ik weet welke executieve functies er zijn; 

 Ik weet hoe ik de executieve functies kan bevorderen.  

 Ik weet het belang van een goed klassenmanagement; 

 Ik krijg handvatten voor een goed klassenmanagement bij kleuters. 
 
Datum: donderdag 12 november 

Tijd: 16.00 – 19.00 uur 

 
 
 
 
 

EDI bij kleuters   Module 4: Spel (ging niet door vanwege Corona) 

 
Wanneer de leerkracht een goed klassenmanagement heeft, heeft zij de gelegenheid om kinderen te 

begeleiden bij spel in de hoeken. Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na 

imitatie en instructie op door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als het spel bij 

kinderen niet op gang komt? Het GRRIM-model kan een middel zijn om het spel van deze kinderen te 

stimuleren.  

Gedurende deze module gaan we in op hoe je spel kunt modelen in de (kleine) kring, maar ook hoe 

het GRRIM-model een effectieve aanpak kan zijn voor één van de hoeken.  

 

Doelen voor deze bijeenkomst:  

 Ik weet wat het belang van modelen is; 

 Ik weet hoe ik met het GRRIM-model spel kan bevorderen. 

 
Datum: maandag 30 november  

Tijd: 16.00 – 19.00 uur 
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EDI, opfrisworkshop  
 
Vier van de vijf SKOP scholen hebben aantal jaren geleden de training 
Expliciete Directe Instructie gevolgd. Van de onderwijsbestseller 
‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI) zijn inmiddels al meer dan 30.000 
exemplaren verkocht. In deze opfristraining worden de belangrijkste 
technieken uit het boek nog een rustig langsgelopen en uitgediept. 
Deze zijn bovendien direct toepasbaar in je eigen dagelijkse lespraktijk. 
De training verbindt de theorie op inspirerende en concrete wijze met 
de praktijk. EDI kreeg landelijk in verschillende dagbladen veel  
aandacht. Diverse hoogleraren en lectoren raden scholen aan om EDI 
toe te passen in de lessen.  
  
Ook leerkrachten die de training niet gevolgd hebben, zijn van harte 
welkom bij deze opfrisworkshop. Een voorwaarde is dan wel dat je het 
boek gelezen hebt. 
 

We bieden deze workshop twee keer aan!  
1. Woensdag 13 januari 2021, 14.45 – 17.45 uur 
2. Woensdag 17 februari 2021, 14.45 – 17.45 uur  

 
 
 
 

EDI, de basis 
 
Heb je nog nooit een EDI training gevolgd? Ben je net gestart als leerkracht en wil je graag met EDI 
aan de slag? Kom dan naar onze basistraining! In deze training geven wij je de basisprincipes mee, 
doorlopen we alle stappen van EDI en geven we veel voorbeelden. De training wordt verzorgd door 
Melissa Bijl (van de Keizerskroon) en Esther Pleij (SKOP). 
 
Datum: woensdag 14 oktober 
Tijd: 14.45 – 16.45 uur  
 

  

Marcel Schmeier 

Esther Pleij 

Melissa Bijl 
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In samenwerking met De Cultuurtrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creativiteit ontwikkelen met de Doe-het-zelf Toolbox  

 
Raak geïnspireerd om creatief aan de slag te gaan 
met je leerlingen met de Doe-het-zelf Toolbox als 
basis. In kleine groepjes voer je concrete 
opdrachten uit. Wat is creativiteit eigenlijk? En hoe 
kun je het ontwikkelen? Je hoeft geen specifieke 
technieken te kennen of kunstzinnige vaardigheden 
te beheersen om toch creativiteit in de les te 
brengen! Je bedenkt zelf nieuwe opdrachten en 
ervaart hoe je de Toolbox kunt inzetten als middel 
voor reguliere vakken zoals taal, maar ook voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
  
Na deze workshop ontvang je een pdf met lessuggesties. Je kunt meteen zelf een toolbox maken en 
deze gebruiken tijdens je lessen. 
 
Datum: dinsdag  6 oktober 2020 
Tijd: 15.45 – 17.15 uur 
 
 
 

Kennismaking met mediakunst  

 
Smartphones, tablets en andere media. Hoe kun 
je daar kunstzinnig mee aan de slag in de klas? Je 
maakt op een praktische manier kennis met 
creatieve aspecten van nieuwe media en digitale 
technologie en gaat met elkaar in gesprek. Wat 
is mediakunst eigenlijk? Wat doe je nu al in de 
klas en waar loop je tegenaan? Je krijgt 
inspirerende voorbeelden en gebruikt praktische 
werkvormen die je meteen in de eigen les kunt 
toepassen.  
  
Na deze workshop ben je bekend met mediakunst en kan je ermee aan de slag met je leerlingen. 
 
Datum: donderdag 5 november 2020 
Tijd: 15.45 – 17.15 uur 
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   Leuker leren met muziek I  (basis) 

Deze workshop hebben we vorig jaar ook aangeboden en is erg goed ontvangen! 
 
Ontdek tijdens deze actieve workshop hoe je 
muziek kunt inzetten bij vakken zoals taal, 
rekenen, topografie en geschiedenis. Het is erg 
leuk en draagt bij aan het leerproces van je 
leerlingen. Want de stof beklijft beter wanneer 
je er op meerdere manieren mee bezig bent. 
Tijdens de workshop ervaar je dat zelf en 
ontwikkel je ook nog eens je muzikale 
vaardigheden. Je leert ritmes, liedjes en 
energizers die je meteen in de klas kunt 
gebruiken. Het is niet ingewikkeld en je hebt er 
niks voor nodig! 
  
Na deze workshop kun je direct de verschillende oefeningen inzetten bij de lessen op school. 
 
Datum: woensdag 6 januari 2021 
Tijd: 14.45 – 16.15 uur 
  

 
 
   Leuker leren met muziek II (verdieping) 

Voor iedereen die de basis workshop heeft gevolgd! 
 
Je gaat direct actief van start met een 
enthousiasmerende energizer. Daarna delen 
we ervaringen over de muzikale oefeningen 
uit de kennismakingsworkshop. Gebruik je ze 
in de klas? Heb je variaties of nieuwe 
manieren bedacht om ze aan te bieden? Die 
proberen we meteen met elkaar uit. 
Vervolgens krijg je nieuwe muzikale 
activiteiten, energizers en liedjes aangereikt 
die je kunt inzetten bij verschillende 
(zaak)vakken. Ook leer je oefeningen die 
aansluiten bij de sociale vaardigheden van 
leerlingen. Klassenbuilders die direct inzetbaar zijn in de klas! 
  
Na deze workshop kun je de geleerde oefeningen inzetten als klassenbuilders en om leerlingen te 
helpen bij het leren van verschillende vakken. Je weet hoe je kunt variëren met de oefeningen. 
 
Datum: woensdag 20 januari 2021 
Tijd: 14.45 – 16.15 uur 
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In samenwerking met Marian Soullié 
 
 
 
 
 
 
 

Snappet basistraining 
 
Voor wie? 

 Voor leerkrachten van scholen die net begonnen zijn met Snappet en zich willen gaan 
verdiepen in het aflezen van de data binnen Snappet en daar ook op een goede manier naar 
willen handelen 

 Voor leerkrachten die handvatten willen krijgen voor het maken van goede afspraken 
rondom het werken met Snappet. 

 
Wat komt er aan bod? 

 Het doorgronden van het dashbord van de leerkracht en de leeromgeving 

 De juiste lesopbouw 

 Betekenis van de gegevens  

 Analyseren tijdens de les 

 Klaarzetten van de werkpakketten 

 Analyseren na de les 

 Aanpassen van het streefniveau 

 Registreren van extra instructies 

 Bekijken van de werkwijzen 

 Differentiatie 

 Adaptief werken 
 
Datum: donderdag 3 september  
Tijd: 15.45 – 17.15 uur 
 

Voor deze training graag inschrijven voor 

woensdag 26 augustus via: 

administratie@skoppijnacker.nl 

 

mailto:administratie@skoppijnacker.nl
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Snappet verdiepingstraining 
 
Voor wie? 

 Voor leerkrachten die al een tijd met Snappet werken en meer uit de data willen halen en zo 
effectief mogelijk het programma willen inzetten om het leerresultaat in de groep te 
vergroten. 

 Voor leerkrachten van scholen die eigenaarschap van de leerlingen willen vergroten m.b.v. 
Snappet 

 
Wat komt er aan bod? 

 Het doorgronden van het dashbord van de leerkracht en de leeromgeving 

 De juiste lesopbouw 

 Analyseren na de les 

 Aflezen van de leerlijn  

 Aanpassen van het streefniveau 

 Registreren van extra instructies 

 Bekijken van werkwijzen 
 
De koppeling tussen Snappet en eigenaarschap: 

 Snappetgesprekken met de leerlingen 

 Werken vanuit een rapport 

 Leren zichtbaar maken 

 Differentiatie in de lessen 
 
Datum: woensdag 28 oktober 
Tijd: 14.45 – 16.45 uur 
 
 
 

Snappettraining Analyseren kun je leren! Van data naar handelen 

 
Voor wie? 
Deze training is bedoeld voor schoolteams die werken met Snappet en op een effectieve manier 
willen handelen met behulp van de data uit het dashbord 
 
Wat wordt er besproken? 

 Hoe je na de les kunt analyseren 

 De keuzes die je kunt maken m.b.t. de aanpassingen van het streefniveau 

 Hoe je kunt differentiëren met de werkpakketten 

 Hoe je de werkpakketten up-to-date kunt houden 

 Hoe je je lessen kunt voorbereiden m.b.v. de leerlijnen 

 Hoe je je leerlingen kunt clusteren met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Hoe je betere afstemming creëert tussen de leerkrachten en de leerling 
 
Datum: woensdag 25 november 
Tijd: 15.45 – 16.45 uur 
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Rekenen   (deze workshop ging vorig jaar niet door vanwege Corona)  

 
Door Rachel van der Vliet 
 
‘Wist je dat 25% van de leerlingen in het Nederlandse onderwijs problemen heeft met rekenen’? 
(www.masterplandyscalculie.nl) 
Dit betekent dat er in jouw klas waarschijnlijk ook leerlingen met rekenproblemen zitten. Deze 
leerlingen moeten worden gesignaleerd en goed worden begeleid maar hoe doe je dat nu eigenlijk? 
 
In 2011 is het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en 
dyscalculie (ERWD) ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot 
Ontwikkeling van het RekenWiskunde Onderwijs, met behulp van 
subsidie van het ministerie van OCW. In het protocol wordt gesproken 
over een aantal modellen die je kunnen helpen tijdens observaties of 
bij het afstemmen op de leerbehoeften van de rekenzwakke leerling. In 
deze workshop maak je kennis met: 

 de vier hoofdlijnen in de rekenwiskundige ontwikkeling,  

 het handelingsmodel, 

 het drieslagmodel.  
 

De rekenmodellen sluiten aan bij iedere rekenmethode. 
 
De workshop is geschikt voor leerkrachten van groep 3 t/m 8. Zelfs voor ervaren leerkrachten kunnen 
de modellen een echte eye opener zijn. 
 
Mocht de school beschikken over een eigen protocol omtrent de aanpak van rekenproblemen (zoals 
wordt geschetst volgens het Protocol ERWD), lees dit protocol dan voorafgaande aan de workshop 
door zodat je gerichte vragen kunt stellen of neem het protocol mee. 
 
Deze workshop wordt gegeven door Rachel van der Vliet, leerkracht op de 
Johannesschool en tevens rekenspecialist. Rachel heeft vorig jaar haar 
Master EN Rekenspecialisatie behaald.  
 
Datum: woensdag 30 september 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur 

http://www.masterplandyscalculie.nl/
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Aan de slag met formatief evalueren! 

 
Maak kennis met formatief evalueren en ontdek hoe je hiermee eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid bij je leerlingen bevordert. Door de juiste strategieën in te zetten krijgen 
leerlingen echt zicht op hun eigen leerproces  en weten ze wat ze vervolgens te doen staat. Voor 
leerlingen moet dan duidelijk zijn: 
 

 waar ze heen gaan 

 waar ze staan  

 wat hun volgende stap is  
 

Door in te zien dat hier veel winst te halen valt en door te weten hoe je dit kan vormgeven kan jij 
echt het verschil maken! Jij kan de voorwaarden en leerkansen creëren! De leerling is vervolgens aan 
zet om eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat gaat ze lukken! 
  
Na deze basis workshop: 

 kan je uitleggen wat formatief evalueren is 

 weet je wat formatief evalueren jou en je leerling oplevert   

 heb je kennis van enkele praktische manieren om formatief evalueren vorm te geven in je 
lespraktijk  

 
Datum: dinsdag 26 januari 2021               
Tijd: 15.45 – 17.30 uur 
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   Formatief evalueren, een verdieping 
 
Als de basiskennis aanwezig is, is het goed om dieper in te gaan op de meest effectieve strategieën 
om formatief evalueren vorm te geven. Werken met succescriteria en effectief feedback geven. 
 
Succescriteria: 
Succescriteria zijn een uitsplitsing van het leerdoel en worden bij voorkeur samen met de leerlingen 
opgesteld. Ze helpen om de voortgang te monitoren en geven de mogelijkheid voor zelfevaluatie en 
formatieve gesprekken met medeleerlingen en de leerkracht. 
  
Feedback:  
Goede feedback zet aan tot verder leren, het moet de lerende uitdagen tot actie over te gaan. 
Feedback komt hierbij niet alleen van de leerkracht maar ook van medeleerlingen. Immers, wie 
onderwijst die leert het meest. Daarnaast is het zinvol om ook tijd in te ruimen voor zelfevaluatie. 
  
Tijdens deze verdieping staan we stil bij het waarom en hoe. Wat maakt het effectief en hoe zet je ze 
effectief in?  
 
Na deze workshop: 

 Kan je het verband tussen doelen, succescriteria en feedback uitleggen en weet je wat het 
jou en je leerlingen kan opleveren. 

 Ken je de criteria voor goede feedback. 

 Weet je hoe je succescriteria en feedback effectief kan inzetten in je lespraktijk. 
  
De workshops bestaan uit een afwisseling van theorie en praktische werkvormen waarbij ik veel 
voorbeelden gebruik. 
 

Datum: donderdag 4 februari 2021   
Tijd: 15.45 – 17.30 uur 
  

Beide workshops Formatief evalueren 

worden gegeven door Annemiek van 

Grol, van Leerflow 
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  Bewegend leren! 
 
Bewegend leren is sinds een paar jaar een “hot item”.  
Volgens experts zouden kinderen minder stil moeten zitten en meer moeten bewegen tijdens de 
lessen… Dat is de tendens die je steeds vaker hoort en leest. Kortgezegd is het idee erachter dat 
kinderen makkelijker, beter en met meer plezier leren wanneer ze in beweging zijn.  
  
Op welke manier kan jij beweging inzetten tijdens jouw lessen? Dàt ontdek je in deze workshop! 
Allereerst word je meegenomen in de achtergrond en het belang van bewegend leren. Daarna krijg je 
volop inspirerende ideeën, praktische tips en voorbeelden waarmee je de volgende dag direct aan de 
slag kan in de klas.  
  
Het bewegend leren kan goed ingezet worden bij diverse vakken. Het kan een waardevol hulpmiddel 
zijn bij het inoefenen van de leerstof en het automatiseren van o.a. de tafels en de sommen tot 10. 
Daarom is deze workshop met name geschikt voor leerkrachten van groep 3 t/m 8.   
  
De workshop “Bewegend leren” wordt verzorgd door  
Saskia Horrevoets, leerkracht op de Mariaschool. Daarnaast heeft zij 
een eigen praktijk waar beweging centraal staat om leerondersteuning 
te bieden (Praktijk Beweging in Leren) en geeft zij rekentraining op 
diverse scholen. 
 
Datum: dinsdag 16 maart 

Tijd: 16.00 – 17.30 uur 
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     Kindkracht als leerkracht, workshop 2 
 
Vorig jaar hadden wij in ons aanbod de eerste (basis) workshop vanuit ‘Kindkracht als leerkracht’: 
Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen.  
Deze workshop is enorm goed gewaardeerd en een aantal van jullie heeft ook om een vervolg 
gevraagd. Daarom bieden wij dit jaar de tweede workshop  van ‘Kindkracht als leerkracht’ aan: 

 
Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden (Kids’ Skills) 

 
Kom vanuit de kracht van je leerlingen tot oplossingen en een effectieve aanpak van allerhande 
situaties in je dagelijkse onderwijspraktijk!  

 Je leert hoe je het vermogen van kinderen om zelf oplossingen te bedenken kunt inzetten. Zo 

kom je op effectieve wijze tegemoet aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Het werkt direct 

en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. Een krachtig middel om op een positieve manier 

daadwerkelijk passend onderwijs te kunnen bieden.  

 Je wordt vaardig in het toepassen van oplossingsgerichte werkvormen en -instrumenten in 

de eigen onderwijspraktijk;  

 Je krijgt zicht op de theoretische achtergronden van deze manier van werken;  

 Je geeft jouw leerlingen een belangrijke en onmisbare stem in het onderwijs, bij de eigen 

begeleiding en de sfeer en samenwerking binnen de groep, waardoor de betrokkenheid en 

het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt;  

 Door te denken in oplossingen in plaats van in problemen, ervaar je hoe inspirerend en 

effectief deze manier van werken is.  

Tijdens deze workshops ontwikkel je een ‘handelingsrepertoire’ waarmee je vanuit een positief 
psychologische benadering steeds de kracht van kinderen centraal stelt. Er is veel ruimte tot 
uitwisseling en je gaat zelf aan de slag met praktische handvatten. Je leert denken en uitgaan van 
mogelijkheden en oplossingen in plaats van problemen. Je oefent vaardigheden die je direct in de 
praktijk in kunt zetten.  
 
Je kunt deze workshop ook volgen als je de eerste workshop (van vorig jaar) niet gevolgd hebt. Wel is 
het fijn als je dan enige kennis hebt van het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met kinderen. 
 

De training bestaat uit 1 workshop van 3 uur en wordt gegeven door Gaby de Boer. Zij verzorgde 

vorig jaar ook de eerste workshop. 

 

Datum: woensdag 10 maart 2021 
Tijd: 15.00 – 18.00 uur 
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KIJK voor 1-2      Opfriscursus! 
 
De essenties 

 Basisgegevens: Hoe zat het ook al weer? Hoe observeer je 
basiskenmerken? Betrokkenheid? En wat registreer je? 

 Wat zijn goede observaties en hoe verwerk ik die in KIJK! Webbased? 

 Hoe lees ik het groepsrapport en wat doe ik met alle witte vakjes? 
 
Doelgroep(en) 
Leerkrachten van de groepen 1 en 2 die werken met KIJK! en eerder de scholing KIJK! volgden.  
 
Doelen/ resultaat 
Na deze training heb je (weer) een helder beeld van de werkwijze van KIJK! en heb je praktische 
voorbeelden gekregen hoe je met KIJK! kunt werken. 
 
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van en wordt gegeven door Anne van der Gaag van het HCO 
 
Datum:  maandag 18 januari 2021, 16.00 – 18.00 uur 
  woensdag 3 februari 2021, 15.00 – 18.00 uur 
 
 

Fijn motorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven  

 
De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt zich gedurende de basisschool. Steeds vaker 
constateren leerkrachten in de kleutergroepen en groep 3 en 4 dat de fijne motoriek en daarmee 
samenhangend de schrijfmotoriek zich slecht ontwikkelt.  
 
Doel  
In deze cursus gaan we in op deze problematiek en zoeken we naar oplossingen om via spelen leren 
bij te dragen aan de fijn motorische ontwikkeling! 
 
Inhoud  
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen 
aan bod:  
 

 Met welke kennis kan ik de fijn motorische ontwikkeling verklaren? 

 Hoe kan ik vanuit observaties en kennis de leerlingen begeleiden in hun fijn motorische 
ontwikkeling? 

 Welke rol hebben rijping en omgeving op de fijn motorische ontwikkeling? 

 Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken?  

 Welke pengrepen zijn toegestaan en hoe kan ik kinderen stimuleren de juiste pengreep te 
gebruiken? 

 Welke oefeningen kan ik inzetten om de fijn motorische ontwikkeling/schrijf- en 
tekenontwikkeling te bevorderen? 

 Op welke wijze kan spelend leren bijdragen aan de fijn motorische ontwikkeling?  
 

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Trainers: Liesbeth van Det en Jowina Roelevink, van de Thomas More Academie 

Datum: woensdag 24 maart en woensdag 31 maart 2021 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur  
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21 Beredeneerd spelen in de onderbouw voor leerkrachten van groep 1-2 

 
Spelen is het recept tot leren; En jij? Jij bent de kok! Door de juiste ingrediënten toe te voegen krijg jij 
kinderen aan het spelen. Jij hebt immers zelf het beste zicht op wat jouw kinderen in de groep nodig 
hebben en wat hen inspireert. Maar hoe doe je dat dan, en hoe weet je of het effect heeft gehad? 
Dat staat centraal tijdens deze training.  
 
Doel  
Deze cursus geeft je handvatten om al spelend en ontdekkend aan de slag te gaan in jouw 
onderbouwgroep. Je leert de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs aan het jonge kind in de 
praktijk vorm te geven en toe te passen. Aansluiten bij wat er leeft en speelt in de groep staat daarbij 
centraal.  
 
Doelgroep  
Leerkrachten van groep 1 en 2.  
 
Inhoud  
In de cursus gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met onderwerpen die je de 
volgende dag direct kunt toepassen. 
 

Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn:  

 Cyclus van data, duiden, doelen, doen; 

 Effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling waarin spelend leren centraal staat; 

 Efficiënt werken in hoeken;  

 Spelontwikkeling van het jonge kind;   

 (Mee)spelen: wat is jouw rol?;  

 Duiden van observaties;  

 Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen in jouw groep;  

 Inspirerende voorbeelden die je direct kunt toepassen. 

  
Trainers: Sandra van Huet en Sandra Kramer van de Thomas More Academie 

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur 

Datum: donderdag 11 februari, dinsdag 30 maart, donderdag 15 april 2021 
Tijd: 16.00 – 19.00 uur 
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 De uitsmijter, een cursus voor leerkrachten in groep 7 en 8 

  
Voor wie: leerkrachten van groep 7 en 8 
  
Inhoud: 
Vind je tieners ook zo leuk? Ben je leerkracht in de bovenbouw en wil je graag handvatten om dit 
schooljaar tot een succes te maken, ook voor je leerlingen? Wil je goed snappen hoe het brein van 
een tiener werkt en hoe jij als leerkracht écht het verschil kan maken ook richting het VO? Lees dan 
zeker verder en schrijf je in! 
  
Resultaat: 
Dit is wat je leert: 

 Hoe de ontwikkeling van kind naar tiener verloopt en welk (groeps)gedrag daarbij komt 
kijken. 

 Wat de meest recente inzichten zijn over het tienerbrein, wat ze nodig hebben en hoe je op 
een constructieve wijze met het veranderende gedrag van je leerlingen kunt omgaan. 

 Hoe je tegemoet komt aan de behoefte aan autonomie en de leerlingen ondersteunt bij het 
regisseren van hun eigen leerproces. 

  Een prettig adviesgesprek voeren op basis van een gedegen advies 

 Succesfactoren voor een goede overstap naar het VO 
 

Tijdens de cursus komt het volgende aan bod: 
Bijeenkomst 1: 

 Groepsgedrag 

 Hoe houd ik het leuk in de klas? 

 De werking van het tienerbrein in relatie tot rol van de leerkracht 

 Waar hebben tieners behoefte aan? 

 Verschil tussen jongens en meisjes in deze leeftijdsfase 
 
Bijeenkomst 2: 

 Hoe help ik mijn leerlingen leren leren en ondersteun ik hen bij het regisseren van hun eigen 
leerproces? 

 Executieve functies 

 Projectmatig werken in plaats van de methode volgen 

 Je krijgt inzicht in hoe je dit kunt ontwikkelen en bevorderen als leerkracht, 
 
Bijeenkomst 3: 

 Hoe formuleer ik een goed en passend advies? 

 Hoe voor ik een adviesgesprek met ouder en met leerlingen? 

 Inzicht in de factoren die bepalend zijn voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs. 

 Hoe bereid ik, met bovenstaande kennis, de groep goed voor op het VO? 
  
De training bestaat uit 4 sessies van elke 3 uur. Data en tijd worden nog afgestemd. 
 
De leerkrachten van groep 7 en 8 van alle SKOP scholen zijn al eerder benaderd voor deze cursus. 
Er is genoeg animo om deze door te laten gaan en we gaan met Onderwijs Advies in overleg over 
de data en tijd. 
 
Trainer:   Bernice Keerveld van Onderwijs Advies 
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Hoe staat het met ons technisch 
leesonderwijs?  
Kunnen we ons daar nog in verbeteren? 
Wat zijn de nieuwste inzichten? 
 
 

 Ingrid Raven, van Raven RT, heeft voor SKOP een mooi aanbod neergezet, 
met een masterclass en twee workshops. 
 
 
 

Wie ben ik? 
 

Ingrid Raven 
Ik ben Ingrid Raven, ik ben remedial teacher en dyslexiebehandelaar 
met een eigen praktijk. De praktijk is met name gericht op het werken 
met leerlingen met lees- en spellingsproblemen of dyslexie. Wij geven 
al 14 jaar particuliere dyslexiebehandeling. 
 

Ik deel mijn kennis graag 
Bij het inwerken van mijn collega’s in de praktijk voelde ik het al: 
kennis delen vind ik geweldig. En bij presentaties op scholen merkte ik: 
zet me voor een groep en ik voel me als een vis in het water.  
 

Opleiding lezen, spellen en dyslexie 
Dan is de stap naar een eigen opleiding nog maar klein natuurlijk. In januari 2019 is de opleiding 
https://www.kijkindepraktijk.nu gestart. Een opleiding Lezen, Spellen en Dyslexie speciaal voor 
ervaren leerkrachten, RT-ers en IB-ers. 
 

Boekenwurm 
Ik hou ervan om de diepte in te gaan. Ik hou van boeken, kennis opdoen en vervolgens een vertaling 
maken naar de praktijk. In de opleiding neem ik collega’s mee in deze vertaalslag. Met deze 
masterclass en workshops voor jullie doe ik dit eigenlijk ook. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt 
en de tips meteen kunt toepassen op jouw eigen school of in jouw eigen klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kijkindepraktijk.nu/
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22     Masterclass lezen: 10 tips voor optimale leesbegeleiding 

 
Herken je dit? 
Je vindt het lastig om de leesbegeleiding op school en in de klas goed vorm te geven. Je vraagt je af 
hoe en wat je moet lezen met je leerlingen. En het is vaak moeilijk om je leerlingen te motiveren.  
 
Je bent niet de enige.  
Er verschijnt elke maand wel weer een nieuwe publicatie met de nieuwste inzichten: wel 
woordlezen, niet woordlezen. Lees vooral betekenisvolle teksten, of nee: boeken! Of nee, gebruik 
een map aan met oefenwoorden per niveau. En gebruik die werkbladen… 
Pfff, je ziet door de bomen het bos niet meer.  
 
Zoek jij kennis in een praktisch jasje? 
Wil jij graag evidence-based, praktische, motiverende leesbegeleiding geven? En vind je het lastig om 
de zin en onzin in al die elkaar tegensprekende publicaties van elkaar te scheiden? Wil je graag meer 
weten over de nieuwste inzichten, maar dan wél graag in een praktisch jasje zodat je je kennis 
meteen kunt toepassen? Dan is mijn masterclass iets voor jou. 
 
Masterclass Lezen 
Je krijgt:   

 10 waardevolle tips die je meteen kunt toepassen in je begeleiding op school of in de klas.   

 Leesformulieren voor middenbouw en bovenbouw. Natuurlijk mét uitleg! 

 Een blad met tips en aanwijzingen voor ouders. Zo gaan jullie echt samenwerken en zal het 
kind ook thuis gemotiveerd zijn om te lezen. 

 
Bovendien krijg je na afloop van de masterclass toegang tot: 

 Een video die je later nog eens kunt bekijken: ik loop alle tips met je door en geef toelichting 
en onderbouwing. Geen eindeloos boekwerk dus. Maar een korte video.  

 
Kortom: deze masterclass biedt jou een praktische vertaling van de nieuwste inzichten op het gebied 
van lezen. In 3 uur is jouw leesbegeleiding helemaal up-to-date! 
 
Datum: woensdag 23 september 2020 
Tijd: 15.00 – 18.00 uur 
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23 Speels werken aan spelling en lezen, deel 1: workshop Klankbord 
 
Werk je in de middenbouw? Of werk je in de bovenbouw, maar heb je nog wel te maken met zwakke 
spellers en leerlingen met (mogelijke) dyslexie? Zoek je naar een manier om je spellinglessen speelser 
en vooral effectiever te maken? 
 
Dan is deze workshop iets voor jou. 
 
Speels werken met het klankbord 
In 3 uur gaan we de vertaalslag maken van theorie 
naar praktijk. Wat hebben lezen en spellen met 
elkaar te maken? Wat is het klankbord? En hoe kun 
jij je leerlingen op een leuke manier verder helpen 
zodat ze eindelijk de spellingregels niet alleen 
kunnen opdreunen, maar ook kunnen toepassen.  
 
Wat is een klankbord? 
Op deze middag krijg je een interactieve, 
praktijkgerichte workshop over het werken met een 
klankbord. Dat is een bord met alle klanken van het Nederlands. Je hebt het vast wel eens gezien: 
veel kinderen die begeleid worden door een dyslexie-instituut hebben er eentje.  
 
En wat kun jij ermee?  
Hoe kun je het werken met het klankbord zelf toepassen? Hoe help jij je leerling optimaal? Kun je het 
ook inzetten voor de hele klas? En kun je het dan ook nog leuk maken? Dat kan! 
 
Workshop klankbord 
 
Je krijgt: 

 Uitleg over het klankbord en een klankbord om in de klas te gebruiken 

 Kaartjes met ‘geheimtaal’ om direct mee te kunnen werken in de klas 

 Een aantal suggesties voor spelletjes, met voorbeeldfilmpjes en direct toepasbare tips. 
 
Na afloop van de workshop krijg je toegang tot: 

 Video met uitleg over de spelletjes, zodat je het nog eens na kunt kijken. 

 Downloads van materialen om in te zetten op jouw school of in jouw klas. 
 
Datum en tijd: in de tweede helft van het schooljaar. Datum en tijdstip volgt nog! 
 
Tip: 
De workshops deel 1 Klankbord en  deel 2 Splitsen vullen elkaar mooi aan. Als je beide workshops 
volgt, krijg je de volledige basis voor effectieve lessen en praktisch toepasbare, wendbare kennis. Je 
zult met meer plezier en zelfvertrouwen je spellinglessen geven. 
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24 Speels werken aan spelling en lezen, deel 2: workshop Splitsen 

 
Werk je in de middenbouw? Of werk je in de bovenbouw, maar heb je nog wel te maken met zwakke 
spellers en leerlingen met (mogelijke) dyslexie? Zoek je naar een manier om je spellinglessen speelser 
en effectiever te maken? En wil je graag dat kinderen de spellingregels écht leren toe te passen?  
 
Dan is deze workshop iets voor jou. 
 
Speels werken met meerlettergrepige woorden 
In 3 uur gaan we de vertaalslag maken van theorie naar praktijk. Wat hebben lezen en spellen met 
elkaar te maken? Wat is de doorgaande spellinglijn? Hoe komt het dat kinderen zoveel moeite 
hebben met open en gesloten lettergrepen? En kun jij ze helpen die regel ein  delijk goed toe te 
passen?  
 
Wat gaan we doen? 
Op deze middag krijg je een interactieve, 
praktijkgerichte workshop over het spellen van 
meerlettergrepige woorden. Je krijgt verrassende 
inzichten over wat er echt belangrijk is bij het 
spellen van langere woorden en speelse manieren 
om kinderen hiermee te laten oefenen. 
Onafhankelijk van je spellingmethode en geschikt 
voor de hele klas. 
 
Workshop Splitsen 
 
Je krijgt: 

 Een praktisch visueel overzicht van de doorgaande leerlijn op een A4’tje. 

 Een trappetjesblad om mee te oefenen 

 Een praktisch visueel overzicht van de splitsregels, ook weer op 1 A4’tje. 

 Een aantal suggesties voor spelletjes, met voorbeeldfilmpjes en direct toepasbare tips. 
 
Na afloop van de workshop krijg je toegang tot: 

 Video met uitleg over de spelletjes, zodat je het nog eens na kunt kijken. 

 Downloads van materialen om in te zetten op jouw school of in jouw klas. 
 
 
Datum en tijd: in de tweede helft van het schooljaar. Datum en tijdstip volgt nog! 
 
 
Tip: 
De workshops deel 1 Klankbord en  deel 2 Splitsen vullen elkaar mooi aan. Als je beide workshops 
volgt, krijg je de volledige basis voor effectieve lessen en praktisch toepasbare, wendbare kennis. Je 
zult met meer plezier en zelfvertrouwen je spellinglessen geven. 
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25 Communiceren met ouders (met acteur) 
 
Heb je wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders 
die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of maak je 
je zorgen omdat een van de kinderen in je groep steeds geen brood bij zich heeft maar weet je niet 
hoe dat aan te kaarten?  
 
Doel 
 In deze training leer je door middel van rollenspelen en theoretische kaders de communicatie met 
ouders te optimaliseren.  
 
Doelgroep  
Onderwijsgevenden, directieleden, interne begeleiders en andere professionals in het basisonderwijs 
die zich willen verbeteren in het voeren van uiteenlopende gesprekken, zoals 10-minutengesprekken, 
adviesgesprekken en slechtnieuwsgesprekken of die beter willen leren omgaan met agressie tijdens 
gesprekken.  
 
Inhoud  
Tijdens deze training waarin communicatie met ouders centraal staat, is de casuïstiek van de 
deelnemers leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders 
worden uitgelegd aan de hand van de oefensituaties. 
 
Trainers: Karin Wilmer en Arjen Stavenuiter 
 
Datum en tijd:   donderdag 29 oktober, 15.30 – 18.30 uur 
   dinsdag 17 november, 15.30 – 18.30 uur 
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Basiscursus coachen 
 
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  3 x een bijeenkomst van 2,5 uur  
Cursusleider: Karin Wilmer 
 
Data:  
donderdag 24 september 2020 
dinsdag 27 oktober 2020 
maandag 30 november 2020 
 
Tijd: 15.45-18.15 uur  
 
Voor deze cursus willen we minimaal 12 deelnemers. Bij te weinig inschrijvingen kun je meedoen via  
de open inschrijving op de Thomas More Academie 
 
 

Verdiepingscursus coachen  

 
Doelgroep:  
Leerkrachten die meerdere studenten, LIO’s, startende leerkrachten of meer ervaren collega’s willen 
coachen. Ook zinvol voor IB’ers en bouwcoördinatoren. 
Tijdens deze cursus staat jouw functioneren als coach centraal, je bent immers in het 
coachingsproces de intermediair en dus de belangrijkste factor. 
Je leert jezelf goed kennen en alle tools die we daarvoor inzetten kun je meteen gebruiken in een 
coachingsgesprek (of traject) dat je met een student of een (startende) collega voert. 
Uiteraard leer je ook omgaan met gespreksmodellen en komt de techniek van het coachen volop aan 
bod. Een cursus die je ook handvatten geeft om goed te communiceren met iedereen waar je 
professioneel (maar ook privé!) mee te maken hebt. 
 
Tijd: 7 bijeenkomsten van 3 uur, op verschillende dagen 
 
Data:  
Dinsdag  15 september 2020 15.45 - 18.45 uur            
Maandag  28 september 2020 15.45 - 18.45 uur 
Donderdag 15 oktober 2020 15.45 - 18.45 uur 
Woensdag 4 november 2020 14.30 - 17.30 uur 
Maandag  16 november 2020  15.45 - 18.45 uur 
Woensdag   9 december 2020 14.30 -  17.30 uur 
Dinsdag  12 januari  2021  15.45 -  18.45 uur 
 

Voor deze cursus graag inschrijven 

voor woensdag 26 augustus via: 

kwilmer@hetspectrumdelfgauw.nl 

 

Voor deze cursus graag inschrijven 

voor woensdag 26 augustus via: 

kwilmer@hetspectrumdelfgauw.nl 

 

OPLEIDEN IN DE 

SCHOOL 
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Netwerk leerkrachten groep 1-2  
Onder leiding van Inge van Brugge, van Onderwijs Advies, komen de  leerkrachten van groep 1-2 van 
alle scholen twee keer per jaar bij elkaar. Met elkaar bepalen de leerkrachten de onderwerpen die 
tijdens de bijeenkomsten aan de orde zullen komen.  
 
De twee netwerkbijeenkomsten voor dit schooljaar vinden plaats op: 
dinsdag 13 oktober en donderdag 18 maart 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur  
 

  

Netwerk leerkrachten groep 3  
De leerkrachten van groep 3 hebben met elkaar al een aantal onderwerpen bedacht waar zij graag 
met elkaar over van gedachten willen wisselen. Deze netwerkgroep zal gecoördineerd worden door 
Marlies Mann, leerkracht van groep 3 op de Keizerskroon. De eerste netwerkbijeenkomst in het 
nieuwe schooljaar gepland. 
 

  

Netwerk leerkrachten groep 8  
Deze netwerkgroep wordt komend schooljaar geleid door Esther Pleij, van SKOP. Samen met de 
leerkrachten van groep 8 wordt gesproken over diverse onderwerpen, die door hen zelf zijn 
ingebracht.  De eerste netwerkbijeenkomst in het nieuwe schooljaar wordt nog ingepland. 
 

  

Netwerk ICT 
Dit schooljaar gaat het netwerk ICT onder leiding van O21 met elkaar verder. Er wordt nagedacht 
over het doel van het netwerk, het profiel van de mensen (onderwijskundig, technisch of een combi), 
de intensiteit van samenkomen en de manier van informatie uitwisselen.  
 

  

Netwerk Snappet / Kurzweil 
In deze netwerken worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en ervaringen gedeeld. Deze 
netwerken worden geleid door Henk Hooijmans. 
 

 

Netwerk bouwcoördinatoren  
Al een aantal jaren komen de bouwcoördinatoren van de vijf SKOP scholen onder leiding van Helène 
Labout, van Onderwijs Advies, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie  uitgewisseld 
en komt altijd een onderwerp aan bod waar dieper op ingegaan wordt met elkaar. Ook wordt er 
vanuit de bouwcoördinatoren zelf geregeld iets in gebracht. Ervaringen worden uitgewisseld en leren 
van en met elkaar staat ook hierin centraal.  
 

 
  

Leernetwerken, Leren van en met elkaar,  

door middel van leernetwerken die plaatsvinden in het SKOP leerhuis 
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Netwerk en training vertrouwenspersonen SKOP  
Alle scholen binnen SKOP hebben één of meerdere vertrouwenspersonen. Twee keer per jaar komen 
zij bij elkaar om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. In het schooljaar 2020-
2021 zullen zij gezamenlijk een training volgen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de 
vertrouwenspersonen centraal staan.  De organisatie van deze training ligt bij de groep zelf. 
  

 

Netwerk intern begeleiders 
Een aantal keren per jaar komen de Intern begeleiders bij elkaar om elkaar te informeren, inspireren 
en gebruik te maken van elkaars expertise. De nieuwste ontwikkelingen worden besproken en 
ervaringen worden gedeeld. 
 

 

Netwerk onderwijsassistenten 
Op alle scholen hebben we onderwijsassistenten. Drie keer per jaar komen zij bij elkaar om een 
inhoudelijk onderwerp op te pakken en zo van en met elkaar te leren.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor alle leerkrachten die vorig schooljaar gebruik hebben gemaakt van E-wise, wordt het 
abonnement verlengd. Heb je het afgelopen jaar geen enkele cursus bij Ewise gevolgd? Dan gaat de 
directeur met je in gesprek over de vraag of het zinvol is om het abonnement voort te zetten. SKOP 
investeert graag in een professionaliseringsaanbod, maar dan willen we natuurlijk ook graag dat je er 
gebruik van maakt. Zie je dat niet zitten, of kun je er geen tijd voor vrij maken? Dan zetten we het 
stop. Heb je je voorgenomen om het komend schooljaar wel aan de slag te gaan met E-wise? Dan 
verlengen we het abonnement gewoon! 
 
 
 
 
 

 


