
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN  
OPLEIDEN IN DE SCHOOL (OIDS)
Woensdag | 09 september 2020* 13.30 - 16.15 uur
Woensdag | 17 maart 2021  13.30 - 16.30 uur 
De informatiemiddagen zijn bedoeld voor alle stagecoa-
ches (in opleiding), lio-coaches, mentoren, contactdocen-
ten en directieleden van alle opleidingsscholen. 

TWEEJARIGE OPLEIDING TOT STAGECOACH 
Stagecoach-opleiding deel 1: basis 
Woensdag | 09 september 2020* 09.00 - 13.00 uur
Woensdag | 14 oktober 2020* 14.00 - 17.00 uur
Woensdag | 13 januari 2021 14.00 - 17.00 uur 
Woensdag | 03 februari 2021 14.00 - 17.00 uur 
Deel 1 bestaat uit zes bijeenkomsten: genoemde vier 
dagdelen en de twee informatiebijeenkomsten Opleiden in 
de School. 

Stagecoach-opleiding deel 2: verdieping 
Woensdag | 07 oktober 2020* 14.00 - 17.00 uur
Woensdag | 18 november 2020  14.00 - 17.00 uur 
Woensdag | 27 januari 2021  14.00 - 17.00 uur 
Woensdag | 17 maart 2021 14.00 - 17.00 uur 
Deel 2 bestaat uit zes bijeenkomsten: genoemde vier 
dagdelen en de twee informatiebijeenkomsten Opleiden 
in de School.

MENTORENTRAINING NAJAAR 2020
Woensdag | 23 september 2020*  14.00 tot 17.00 uur
Woensdag | 28 oktober 2020*  14.00 tot 17.00 uur
Woensdag | 11 november 2020 14.00 tot 17.00 uur 
Woensdag | 20 januari 2021 14.00 tot 17.00 uur

MENTORENTRAINING VOORJAAR 2021
Woensdag | 24 februari 2021 14.00 tot 17.00 uur 
Woensdag | 31 maart 2021 14.00 tot 17.00 uur 
Woensdag | 21 april 2021  14.00 tot 17.00 uur
Woensdag | 19 mei 2021  14.00 tot 17.00 uur 

MEETUP
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met jou in op 
actuele thema’s binnen het basisonderwijs. Noteer de data 
alvast en laat je verrassen!

Maandag | 28 september 2020*  19.00 - 20.30 uur
Toetsen, als kans om te leren!
Het geven en krijgen van cijfers is een gegeven in onze 
onderwijscultuur. Op veel (basis)scholen worden veel 
toetsen afgenomen; het is een essentieel onderdeel van 
de onderwijstijd. Maar waarom eigenlijk? Hoe zinvol is 
die onderwijstijd of is toetsen leertijd? Hoe toetsen we? 
Voor wie toetsen we? Wat meten we en met welk doel? 
Draagt het bij aan faalangst of aan ontwikkeling? Wie 
is er bij gebaat, de leerling, leerkracht, de ouders, het 
bestuur, de inspectie? Kan het anders? Hoe dan? 
Dominique Sluijsmans neemt ons mee in het antwoord 
op deze vragen.

Dinsdag | 03 november 2020* 19.00 - 21.30 uur 
Speel je digitaal geletterd!
Digitale geletterdheid krijgt een prominente plek in het 
nieuwe curriculum. Het is daarom belangrijk om je nu al in 
de verschillende vaardigheden te verdiepen. Computatio-
nal thinking wordt dan vaak gezien als de meest abstracte 
vaardigheid. Wat is het nou precies? Hoe zet je het in in de 
klas? Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je kunt prima 
spelenderwijs en zonder computer aan digitale vaardighe-
den werken. Neem deel aan de MeetUp over computatio-
nal thinking in het primair onderwijs, georganiseerd door 
MediaPakt en Pabo Partner in Kennis.

Woensdag | 10 maart 2021  19.00 - 21.30 uur 
Het thema van deze MeetUp is nog een verrassing!

Dinsdag | 20 april 2021  19.00 - 21.30 uur 
Taalzee en Rekentuin
Ben je op zoek naar extra oefenstof naast de methodes 
voor rekenen, taal en spelling in de klas? Wil je meer 
uitdaging voor al je leerlingen? Dan is deze MeetUp van 
Marlijn Bouwman iets voor jou. In Rekentuin en Taalzee 
oefenen kinderen van groep 1 tot en met 8 spelenderwijs 
en op hun eigen niveau met leuke online spellen. De adap-
tieve oefenprogramma’s staan voor onderwijs op maat en 
bieden eerlijke kansen voor elk kind. 

WEBINAR ‘PROMOTING TOLERANCE AND  
KINDNESS WITH PICTUREBOOKS’ 
Dinsdag | 27 oktober 2020* 20.00 - 21.00 uur 
This webinar by Tatia Gruenbaum (Avans Hogeschool) 
will discuss a number of picturebooks that will promote 
tolerance and kindness in the primary English classroom. 
During this webinar, Tatia will share her teaching experien-
ces regarding picturebooks which could be considered 
thematically and / or linguistically challenging and also 
provide some practical (online) teaching resources. The  
selected books for this webinar can be connected to 
events such as World Refugee Day 2021 and Pride Month 
2021. The choice of books will be suitable for different 
primary age groups. 

POZ-TERMARKT
Vrijdag | 30 oktober 2020 09.00 - 14.00 uur 
Benieuwd naar de nieuwste theoretische inzichten en hoe 
die te vertalen zijn naar de praktijk? Altijd al nieuwsgierig 
geweest naar de onderzoeken van onze vierdejaars? Grijp 
dan deze unieke kans en kom naar de POZ-termarkt. Onze 
studenten presenteren op deze ochtend hun onderzoeks-
plannen - niet alleen aan elkaar, maar ook aan docenten én 
aan het werkveld. Mogelijk loopt een van hen zelfs lio-stage 
op jouw eigen basisschool! De ervaring leert dat studenten 
feedback vanuit de praktijk bijzonder op prijs stellen.

WORKSHOP LEERSTRATEGIEËNSPEL 
Woensdag | 3 maart 2021   14.00 - 16.00 uur
Melanie Lips (Pabo Avans Hogeschool) heeft in aanvulling 
op het programma ‘Professionele Ontwikkeling’ (voor-

heen SLB) een Leerstrategieënspel ontwikkeld, dat zowel 
op de pabo als op de werkplek kan worden ingezet. 
Het Leerstrategieënspel stimuleert studenten om bewuste 
keuzes te maken in hun leerproces en stelt begeleiders 
in staat om ontwikkelgerichte feedback te geven op 
het studiegedrag en de studie- en beroepshouding van 
studenten. In deze workshop wordt ingegaan op de 
verschillende spelvormen uit het Leerstrategieënspel. 
Na afloop ben je bekend met de doelen, werkwijzen en 
toepassingsmogelijkheden van het Leerstrategieënspel in 
relatie tot de professionele ontwikkeling van studenten. 
Ontdek en ervaar hoe je het spel zelf kunt inzetten in de 
begeleiding van (groepen) studenten op de pabo en/of 
op de werkplek. 

ALUMNIDAG
Woensdag | 14 april 2021  14.00 - 17.30 uur
De alumnimiddag staat in het teken van leren, inspireren 
en geïnspireerd raken. Leerkrachten kunnen ervaringen 
uitwisselen en korte presentaties volgen over actuele onder-
werpen. Het doel is om jou als beginnende leerkracht in je 
kracht te zetten.

BATTLE OF THE POZ
Vrijdag | 30 april 2021 08.45 - 13.00 uur
Soms verdienen studenten het om in de spotlights te staan. 
Hun werk kan inspireren en verdieping bieden. Enkele excel-
lente studenten worden zelfs voorgedragen om met het 
verslag van hun praktijkonderzoek mee te dingen naar de 
Avans-scriptieprijs. Tijdens deze battle strijden de geno-
mineerden voor de titel ‘Beste POZ 2020-2021’ door hun 
onderzoek in het kort te presenteren. Wie weet valt jouw 
lio-student(en) deze eer te beurt! De ochtend biedt ook 
kansen om ideeën op te doen voor een toekomstige school-
ontwikkelingsvraag.

MEER MUZIEK IN DE KLAS
Woensdag | 02 juni 2021  14.00 - 16.00 uur 
Een muziek-workshop ter inspiratie om direct met de eigen 
basisschoolgroep aan de slag te kunnen.

*   Online workshop
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Pabo ‘Partner in Kennis’ nodigt je van harte 
uit voor deelname aan deze activiteiten. 
Deelname is kosteloos. 

Meer informatie en aanmelden:
partnerinkennis@avans.nl, 088 - 525 87 77.


