LEERKRACHTEN

INDIVIDUEEL
Ik ben een leerkracht en ik wil 1-op 1 sparren over vraagstuk over school

Intake gesprek

Gratis en vrijblijvend
Kennis maken met elkaar. Bij de intake verkennen we het vraagstuk, bespreken we onze aanpak en
werkwijze en bekijken we samen hoe een traject er voor dit vraagstuk kan uitzien.

Scan

€ 80 | 1 bijeenkomst
Voor als je even wilt sparren zoals: ter voorbereiding op een ontwikkelgesprek of als je vast- of
vooruitloopt bij een casus over coaching van leerling of met het lesgeven aan een groep of een klas.
Vaak biedt een Scan voldoende inzichten, inspiratie en praktische handvatten waardoor je weer
verder kunt.

Traject

€ 300 | 4 bijeenkomsten
Voor het verdiepen van je persoonlijke ontwikkeling of bij een professioneel vraagstuk zoals: wat is
mijn volgende stap voor mijn werk, hoe krijg ik meer flow in de les of hoe kan ik de leerlingen meer
betrekken in de les? Hierbij maak je je tevens al doende de aanpak en werkwijze eigen.

GROEP
Wij zijn een groep leerkrachten en wij willen samen aan de slag

Scan

€ 150 | 1 bijeenkomst
Waarbij we samen met een concreet vraagstuk aan de slag gaan zoals: het voorbereiden op
oudergesprekken of vergroten van leerlingbetrokkenheid of coaching van leerlingen.

Workshop

vanaf € 525 | 4 modules

Workshop op maat zoals het coachen van leerlingen (4 modules), flow in het team of klas,
vormgeven van gepersonaliseerd leren, van comfort- naar zinzone of rake vragen met 5 kritieke
succesfactoren.

Traject

vanaf € 600 | 4 bijeenkomsten
Waarbij we samen aan de slag gaan met het vraagstuk van het team/sectie of groep, zoals: hoe
halen we meer uit ons team, hoe ontwikkelen we samen een nieuwe doorlopende leerlijn voor
vakoverstijgend onderwijs of hoe kunnen we leerlingen eigenaar maken van hun leerproces? Hierbij
maken de deelnemers zich tevens al doende de aanpak en werkwijze eigen.

GROEP + deleerling.nu
Wij zijn een groep leerkrachten en willen samen met deleerling.nu bouwen aan nieuwe
mogelijkheden

Scan

€ 300 | 2 á 3 bijeenkomsten
Waarbij we samen de mogelijkheden voor een nieuwe pilot of idee onderzoeken zoals: hoe kunnen
we cyclisch met leerlingen onze lessen verbeteren, hoe vergroten we de leerlingbetrokkenheid op
onze school of hoe kunnen we gepersonaliseerd leren versterken?

Project

vanaf € 1.500 | 6 weken
Waarbij we samen met deleerling.nu en school bouwen aan een nieuwe mogelijkheden zoals: het
leraar Buddy project voor de nieuwe docenten of projectonderwijs, eindexamen Jaarboek,
verbetering ICT, een nieuwe ondernemende Havo of andere pilot.
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