Onze opdrachtgevers

Alles is te leren

Schoolbesturen, scholen, ministeries en gemeenten en WSNSsamenwerkingsverbanden zijn onze opdrachtgevers. Ook het bedrijfsleven vindt steeds vaker de weg naar de CED-Groep als leverancier
van educatieve materialen en kennis.

IPB-ervaring van directeur Tamara Spruit van basisschool
Paus Joannes te Rotterdam
‘Door de begeleiding van de CED-Groep is het Persoonlijk
OntwikkelPlan (POP) bij ons gaan leven. Leerkrachten spreken

Taal en taalbeleid

elkaar aan op hun POP. Die wordt daardoor onderdeel van de
dagelijkse schoolpraktijk. Dat levert veel op!‘

Meer informatie?
•

Werken aan taal en taalbeleid is voor iedere school van belang.

gesprek? Neem contact op via info@cedgroep.nl.

Wanneer besteedde u hier voor het laatst systematisch en

•

constructief aandacht aan? Heeft uw school bijvoorbeeld een taalcoördinator en een taalbeleidsplan? Hoe regelt u de opvang van

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een oriënterend

Over de CED-Groep

anderstalige leerlingen? Krijgt ieder kind een eigen handelingsplan?
Hoe gaat u om met hoogbegaafde leerlingen?

De CED-Groep draagt ruim veertig jaar bij aan de kwaliteit van onder-

De CED-Groep denkt in oplossingen. Een voorbeeld daarvan is het

wijs en educatie. Dit vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft

werken met onderwijsarrangementen die starten vanuit de school en

op onderwijs dat bij hem of haar past, zodat het zich zo goed mogelijk

de groep, vóórdat u met individuele handelingsplannen aan de slag

kan ontwikkelen. Onze adviseurs adviseren professionals in onderwijs.

gaat. Daarnaast zijn er veel hulpmiddelen om taalonderwijs op uw

Samen met onze klanten - van vve en de kinderopvang t/m het

school te verbeteren. Bijvoorbeeld de methode Nieuwsbegrip en het

voortgezet onderwijs en beroepseducatie - ontwikkelen we bovendien

recentelijk geopende Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

lesmethodes en -programma’s.

Wilt u ons relatiemagazine, KlasseApart, ontvangen? Mail dan naar
klasseapart@cedgroep.nl.

•

Via www.cedgroep.nl kunt u zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief.

•

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor cursussen, trainingen en
workshops en de gratis cursusbrochure.

Rekenonderwijs in beweging
Het rekenonderwijs staat volop in de aandacht. Haalt uw school er
alles uit wat er in zit of bent u op zoek naar een nieuwe methode?
U kunt bij ons niet alleen terecht voor methodekeuzetrajecten voor

Uitgave

schoolteams, maar bijvoorbeeld ook voor scholingsbijeenkomsten

CED-Groep, afdeling Communicatie

om het rekenonderwijs op uw school te optimaliseren. Met het

Postbus 8639

scholingstraject A priori kunt u aan de slag met een totaalaanpak voor

3009 AP Rotterdam

rekenen. U kunt modulair werken aan onderwerpen als getalbegrip,

Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam

automatiseren, hoofdrekenen en cijferen. Maar ook het directe instruc-

T: + 31 10 407 15 99

tiemodel en het intensiveren van de aandacht op probleemgebieden

E: communicatie@cedgroep.nl

Een big smile en een goed
resultaat, daar doe je het voor

zijn onderdelen van A priori. Het is mogelijk te kiezen voor het hele
pakket of voor delen ervan. Wilt u persoonlijk werken aan de
verbetering van uw rekenonderwijs? Dan is de opleiding tot Rekenspecialist beslist iets voor u.

www.cedgroep.nl
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Opbrengstgerichte dienstverlening
voor het basisonderwijs

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Leerkrachten en ib’ers

Een schoolbestuurder heeft andere wensen dan een leerkracht in de

Leerkrachten staan voor een belangrijke taak. Zij zorgen ervoor dat alle

klas. En geen situatie is gelijk, daarom verschilt onze aanpak per

leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod en beoordelen

klant. Waar u vanuit mag gaan, is dat CED-adviseurs doelgericht en

welke onderwijsbehoeften een kind heeft. Deze taken kunnen zij alleen

planmatig met u samenwerken. Uit ervaring blijkt dan ook dat

uitvoeren, als zij hiervoor goed toegerust zijn en in samenwerking

onze klanten waardering hebben voor onze betrokkenheid en

met ib’ers. Onze adviseurs, coachen, scholen, adviseren en voeren

professionaliteit.

reflectiegesprekken met leerkrachten en ib’ers, zodat zij hun werk op
een gezonde manier kunnen uitvoeren.

Besturen
Persoonlijke ontwikkeling
U heeft een interim directeur nodig of u wilt scholen onder uw
bestuur beter laten presteren, bijvoorbeeld op rekengebied of sociale

De CED-Groep ondersteunt de professionele ontwikkeling van onder-

competentie. Dat kan! Samen met schoolbesturen geven wij invulling

wijsprofessionals in elke fase van uw carrière. Investeer in uzelf, zodat

Passend onderwijs en zorg

aan meerjarige trajecten die zichtbare en meetbare verbeteringen van

u ook blijft groeien. Meer informatie over onze cursussen en trainingen

leerkrachtcompetenties en leerlingresultaten opleveren. Wilt u weten

met open inschrijving vindt u op www.cedgroep.nl/cursussen.

Leerlingzorg is van oudsher een van onze specialismen. Zo is de

of uw beleid effectief is? Wij onderzoeken het met een evaluatie-

Zie overige informatie op achterzijde.

CED-Groep medeontwikkelaar van de 1-zorgroute en adviseren wij een

onderzoek.

Een greep uit onze cursussen: Taalcoördinator, Interne begeleiding,

groot aantal schoolbesturen en scholen over hun zorgstructuur. Met de

Rekenspecialist en Dyslexiecoach.

komst van passend onderwijs staan scholen voor een grote uitdaging.
Wilt u passend onderwijs in uw regio, school of klas vormgeven? Wij

Directies

staan paraat!
Overigens is in onze optiek een maatwerk-aanpak per leerling niet de

Ook individuele directieleden kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld als
u zelf een coach kunt gebruiken, of als u een start wilt maken met
competentiemanagement. Andere onderwerpen waarover wij
adviseren zijn bijvoorbeeld zorgstructuur, ict-beleid en taalbeleid.

Een big smile en een goed resultaat,
daar doe je het voor
Het onderwijs is een speelveld van veranderingen. Zo moeten
directies en schoolbesturen rekening houden met veranderende
wetgeving en met de behoeften van medewerkers, ouders en
leerlingen. Ook aan leerkrachten worden hoge eisen gesteld. Zij
moeten omgaan met veel verschillende kinderen, goed lesgeven
en helder communiceren met ouders. Niet gek dat professionals
in het onderwijsveld zo nu en dan wel wat hulp kunnen gebruiken.

Ons uitgangspunt: maatwerk!

Onze expertise in kort bestek:
• zorg
• basisvaardigheden
• burgerschap en sociale competentie
• onderzoek en ontwikkeling

oplossing waarmee u passend onderwijs kunt realiseren. Het aanbieden
van zorgvuldig samengestelde arrangementen is dit wél, ofwel werken
volgens het Onderwijscontinuüm CED-Groep®.
www.onderwijscontinuum.nl

Sociale competentie en burgerschap
Schoolteams

Ontwikkeling van lesmateriaal

Adviseurs van de CED-Groep weten hoe de onderwijspraktijk werkt.

Onze adviseurs trainen en begeleiden leerkrachten en teams.

sociale competentie van leerlingen bevorderen en hun kennis mee

Dit is terug te zien in hun ‘no-nonsense’ aanpak. Misschien herkent u

Ook schoolbesturen en directies kunnen rekenen op onze expertise.

geven over maatschappelijke waarden. Die pedagogische opdracht is

de volgende voorbeelden:

Samen met hen verbeteren wij de kwaliteit van de organisatie en het

wettelijk vastgelegd. Maar hoe moet u dit aanpakken?

•

u wilt betere resultaten uit het team halen

management: opbrengstgericht en ‘data-driven’. Ook ontwikkelen wij

De CED-adviseurs kunnen u er alles over vertellen, bijvoorbeeld welke

•

u wilt de visie en missie van de school echt laten leven

methoden en denkwijzen voor het onderwijs: u kent ons bijvoorbeeld

methoden en leerlingvolgsystemen er zijn, hoe u de pedagogische

•

u wilt dat uw team beter samenwerkt

van Nieuwsbegrip, Ko-totaal, Taakspel, PH-meter, de Toetsservice,

opdracht in uw schoolplan verwerkt en hoe u het hele team op één lijn

•

u wilt uw team scholen op het gebruik van digitale schoolborden

RADslag en het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Deze innovaties geven

kunt krijgen. Daarnaast kan de CED-Groep, als ontwikkelaar, u goed

en digitaal lesmateraal

ons de naam van smaakmaker in onderwijsland.

van dienst zijn bij de implementatie van bijvoorbeeld Kinderen... en hun

Scholen moeten aandacht besteden aan burgerschapsvorming, de

In deze gevallen kunt u aanspraak maken op onze adviseurs. Want als

sociale talenten, de SCOL, Portfolio sociale competentie en Doe mee. Voor

een schoolteam doelgericht en goed samenwerkt, merkt u dat aan de

burgerschap ontwikkelden we de Burgerschapscan en het Praktijkboek

resultaten van de leerlingen.

Burgerschap.

