
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
OPLEIDEN IN DE SCHOOL (OIDS)
Woensdag   04 september 2019 13.00 – 17.15 uur 
Woensdag   22 januari 2020 13.00 – 17.15 uur 
De informatiemiddagen zijn bedoeld voor alle stage-
coaches (in opleiding), lio-coaches, mentoren, contact-
docenten en directieleden van alle opleidingsscholen. 

TWEEJARIGE OPLEIDING TOT STAGECOACH 
Stagecoach-opleiding deel 1: basis 
Woensdag   04 september 2019 09.00 – 13.00 uur
Woensdag   30 oktober 2019 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag   15 januari 2020 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag   11 maart 2020 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   02 oktober 2019 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag   20 november 2019  14.00 – 17.00 uur  
Woensdag   29 januari 2020    14.00 – 17.00 uur  
Woensdag   25 maart 2020 14.00 – 17.00 uur 
Deel 2 bestaat uit zes bijeenkomsten: genoemde vier 
dagdelen en de twee informatiebijeenkomsten Opleiden 
in de School. 

MENTORENTRAINING NAJAAR 2019
Woensdag  11 september 2019  14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 09 oktober 2019  14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 13 november 2019 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 11 december 2019 14.00 – 17.00 uur

MENTORENTRAINING VOORJAAR 2020
Woensdag 19 februari 2020 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 18 maart 2020  14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 22 april 2020     14.00 – 17.00 uur
Woensdag  27 mei 2020      14.00 – 17.00 uur

CMA-TRAINING ON THE JOB 
De Collaborative Mentoring Approach (CMA) is een 
opleidingsdidactiek die gericht is op het samen lesgeven. 
Tijdens deze training op de werkplek gaan de mentor, 
student en contactdocent samen actief aan de slag met 
het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van de lessen. 
Je leert hoe je als begeleider modelling en scaffolding 
kunt inzetten om jouw praktijkkennis te delen. Dit alles 
in het teken van een betere begeleiding van de student 
en een grotere bewustwording van je eigen handelen als 
leerkracht. Heb je interesse in deze training on the job? 
Meld je dan aan. Zodra de stage-indeling gereed is, gaan 
we met de verschillende betrokkenen afspraken op maat 
maken voor het doorlopen van de CMA-cyclus.   

STARTERS- EN ALUMNIBIJEENKOMSTEN 
Woensdag 23 oktober 2019 13.30 – 16.30 uur
Woensdag 04 maart 2020        13.30 – 16.30 uur
De starters- en alumnibijeenkomsten staan in het teken 
van leren, inspireren en geïnspireerd raken. 
Leerkrachten kunnen ervaringen uitwisselen en korte 
presentaties volgen over actuele onderwerpen. Het doel is 
om jou als beginnende leerkracht in je kracht te zetten.

MEETUP
Maandag 28 oktober 2019  19.00 – 21.30 uur 
Woensdag 05 februari 2020  19.00 – 21.30 uur 
Maandag  06 april 2020   19.00 – 21.30 uur
Woensdag  10 juni 2020   19.00 – 21.30 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!    

POZ-TERMARKT 
Vrijdag  01 november 2019 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 
onderzoeksplannen – 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. 

VAKPROFILERING
Pro� eldeel Natuur & techniek
Dinsdag 12 november 2019     19.00 – 21.30 uur
Dinsdag 10 december 2019      19.00 – 21.30 uur
Pro� eldeel Geschiedenis 
Dinsdag  18 februari 2020 19.00 – 21.30 uur 
Dinsdag  31 maart 2020  19.00 – 21.30 uur 
Pro� eldeel Muziek

Dinsdag 19 mei 2020                  19.00 – 21.30 uur
Dinsdag 09 juni 2020  19.00 – 21.30 uur

Pabo Avans biedt startbekwame én zittende leerkrachten 
de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de vakken 
Natuur & techniek, Geschiedenis en/of Muziek.
In de vakpro� lering staan actuele ontwikkelingen centraal 
en wordt gefocust op het ontwikkelen van doorlopende 
leerlijnen, lessenreeksen en het ontwerpen van onderwijs 
in samenhang met vakken uit andere leergebieden.

MASTERCLASS LET THE STORY BEGIN: 
TEACHING ENGLISH WITH PICTURE BOOKS
Woensdag  27 november 2019   14.00 – 16.00 uur 
(Groep 1-4)
Woensdag  12 februari 2020 14.00 – 16.00 uur 
(Groep 5-8)
English picture books are a wonderful resource for primary 
teachers to draw on in order to support children’s 
language learning, thinking skills and intercultural 
awareness. It offers exposure to authentic language, 
illustrations, stories and characters in a familiar and fun 
genre for children. During this masterclass, teachers will 
discover the basics of teaching English to young learners 
with picture books. The focus lies on generating simple 
and hands-on teaching ideas.    

SCHOOLONTWIKKELING DOOR LIO-ONDERZOEK
Woensdag  04 maart 2020   14.00 – 16.30 uur  
Bij de sollicitatie naar een lio-plaats is de 
schoolontwikkelingsvraag een belangrijk onderwerp van 
gesprek. In het algemeen geldt dat hoe concreter deze 
schoolontwikkelingsvraag gesteld is, des te beter de 
student een start maakt met zijn onderzoek én des te 
groter de kans is dat jouw school de opbrengst van het 
onderzoek kan inzetten binnen het onderwijs. Maar wat is 
nu een adequate schoolontwikkelingsvraag? Tijdens deze 
workshop krijg je concrete handvatten om vooraf goed na 
te denken over de schoolontwikkelingsvraag. Een goed 
uitgevoerd praktijkonderzoek kan echt iets betekenen 
voor jouw school!

LABYRINT
Dinsdag  14 april 2020   19.00 – 21.30 uur 
Dinsdag  26 mei 2020  19.00 – 21.30 uur 
De Pabo beschikt over de ICT-Onderwijswerkplaats 
Labyrint: een ontdek-, onderzoeks- en speelruimte op het 
gebied van ICT in het primair onderwijs. Labyrint is een 
ontmoetingsplaats voor studenten, docenten en 
leerkrachten, waarin zij kunnen samenwerken en leren 
met de nieuwste ICT-middelen en -voorzieningen en de 
daarbij horende inrichting. Tijdens de avonden kun je als 
leerkracht zelf aan de slag met deze materialen. 

BATTLE OF THE POZ 
Vrijdag 08 mei 2020  08.45 – 13.00 uur
Soms verdienen studenten het om in de spotlights te 
staan. Hun werk kan inspireren en verdieping bieden. 
Enkele excellente studenten worden zelfs voorgedragen 
om met het verslag van hun praktijkonderzoek mee te 
dingen naar de Avans-scriptieprijs. Tijdens deze battle 
strijden de genomineerden voor de titel ‘Beste POZ 2019-
2020’ 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 schoolontwikkelingsvraag.

MEER MUZIEK IN DE KLAS
Woensdag 03 juni 2020   14.00 – 16.00 uur
Een muziek-workshop ter inspiratie om direct met de eigen 
basisschoolgroep aan de slag te kunnen.

JAARAGENDA 2019|2020
KENNISCENTRUM
PABO ‘PARTNER IN KENNIS’

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.
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