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KENNISCENTRUM PABO
PARTNER IN KENNIS

Informatiebijeenkomsten
Opleiden in de School (OidS)
Woensdag | 15 september 2021*

Veerkracht
*

13.00 – 17.15 uur
Online workshop

Woensdag | 16 maart 2022
13.00 – 17.15 uur
De informatiemiddagen zijn bedoeld voor alle
schoolopleiders (in opleiding), lio-coaches, mentoren,
instituutsbegeleiders en directieleden van alle
opleidingsscholen.

Tweejarige opleiding tot schoolopleider
Opleiding Schoolopleider deel 1: basis
Woensdag | 15 september 2021*
09.00 – 12.00 uur
*

Online workshop

Woensdag | 13 oktober 2021
14.00 – 17.00 uur
Woensdag | 12 januari 2022
14.00 – 17.00 uur
Woensdag | 09 februari 2022
14.00 – 17.00 uur
Deel 1 bestaat uit zes bijeenkomsten: genoemde vier
dagdelen én de twee informatiebijeenkomsten Opleiden in
de School.
Opleiding Schoolopleider deel 2: verdieping
Woensdag | 06 oktober 2021
14.00 – 17.00 uur
Woensdag | 17 november 2021
14.00 – 17.00 uur
Woensdag | 02 februari 2022
14.00 – 17.00 uur
Woensdag | 16 maart 2022
09.00 – 12.00 uur
Deel 2 bestaat uit zes bijeenkomsten: genoemde vier
dagdelen én de twee informatiebijeenkomsten Opleiden
in de School.

Mentorentraining najaar 2021
Woensdag | 22 september 2021
Woensdag | 20 oktober 2021
Woensdag | 24 november 2021
Woensdag | 19 januari 2022

14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur

Mentorentraining voorjaar 2022
Woensdag | 23 februari 2022
Woensdag | 30 maart 2022
Woensdag | 20 april 2022
Woensdag | 18 mei 2022

MEETUP

14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur

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

avans.nl

Maandag | 27 september 2021
19.00 – 21.30 uur
De veerkracht van een leerkracht: er wordt heel wat gevraagd
van de leerkracht deze tijd, hoe lukt het je al die ballen op
een goede manier in de lucht te houden? Veerkracht als
vaardigheid om bij tegenslag en stress weer te herstellen en
door te groeien. Bewustwording en balans houden, juist ook
als leerkracht voor de klas, dat zijn de speerpunten van deze
enerverende MeetUp door Léanne Hartman, coach van de
TOPClass en werkzaam bij Het Driespan. Zij neemt ons mee
in de laatste ontwikkelingen vanuit de Positieve Psychologie
rondom veerkracht door een directe koppeling te leggen naar
jouw situatie met behulp van een praktisch werkboek, gericht
op jouw persoonlijke ontwikkeling.

Prowise GO
Dinsdag | 09 november 2021
19.00 – 21.30 uur
Als vervolg op de MeetUp over Taalzee en Rekentuin (Prowise
Learn) in april 2020 organiseert het Labyrint in samenwerking
met Prowise een boeiende avond over de mogelijkheden
van Prowise GO. GO is een onderwijsplatform met slimme
onderwijssoftware en IT-beheer. Hoe zet je dit in als school?
Hoe gebruik je software zoals de nieuwe MoveCamera?
Gepersonaliseerd leren door middel van Prowise GO!
Tip: de MeetUp is ook nuttig als je er niet bij was in april.

Bewegend leren
Woensdag | 16 februari 2022
19.00 – 21.30 uur
Een thema waar steeds meer scholen mee aan de slag gaan
en een kennisgebied dat volop in ontwikkeling is. Kinderen
doen het graag. Er wordt in diverse media een positief effect
op de taakgerichtheid en gezondheid genoemd. Bewegend
leren levert een bijdrage aan de informatieverwerking
waardoor een hogere leeropbrengst mogelijk is. In deze
MeetUp willen we samen met jou en een expert het gesprek
aangaan over de mogelijkheden of onmogelijkheden van
bewegend leren in de klas.

Kansen van Gamen in het onderwijs
Dinsdag | 19 april 2022 		
19.00 – 21.30 uur
Gamen is voor veel (basisschool)leerlingen niet meer weg
te denken uit hun dagelijks leven. Wat kan het onderwijs
daarvan leren? Het Labyrint organiseert deze MeetUp om
inspiratie en informatie te geven, maar vooral ook om
praktische tips te geven om games te gebruiken in de klas.
Meer weten over intrinsieke motivatie? De feedbackloop die
succes inspireert? Sluit vooral aan!

Workshop leerstrategieënspel
Woensdag | 9 maart 2022 		
14.00 – 16.00 uur
Melanie Lips (Pabo Avans Hogeschool) heeft in aanvulling
op het programma ‘Professionele Ontwikkeling’ (voorheen
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.

Meer muziek in de klas
Woensdag | 25 mei 2022 		
14.00 – 16.00 uur
Wil jij meer muziek in je klas, maar kun je hierbij nog wel
wat hulp gebruiken? Kom dan naar deze workshop voor
groepsleerkrachten. Er komen concrete en eigentijdse
voorbeelden voorbij: van zingen en spelen op een
ukelele tot grafische meespeelpartituren en digitale
componeertools. Je krijgt tips en trucs, zodat je direct met
je klas aan de slag kunt gaan.

Pabo ‘Partner in Kennis’ nodigt je
van harte uit om deel te nemen
aan deze activiteiten.
Deelname is kosteloos.

Wil je een persoonlijke uitnodiging ontvangen
voorafgaand aan onze activiteiten, of wil je meer
informatie over onze activiteiten, neem dan contact
op met partnerinkennis@avans.nl, 088-5258777

