Doordacht Passend Lesgeven:

Doelbewust, interactief
en coöperatief
Het traject Doordacht Passend Lesgeven
leidt u stap voor stap door de vier fasen
van het lesmodel: een goed begin,
interactieve instructie, oefenen van het
geleerde door leerlingen en inhoudelijke
afronding van de les. Elke stap kunt
u meteen in de praktijk brengen. Het
traject bevat verschillende metingen,
trainingsmiddagen en klassenbezoeken.
Doordacht Passend Lesgeven past bij
iedere schoolsoort en sluit goed aan bij de
gedifferentieerde instructies van passend
onderwijs. Op basis van de intake wordt
een traject op maat gemaakt.
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Lesgeven. ‘We wilden met elkaar de
focus leggen op ons dagelijks werk,
lesgeven,’ vertelt Noor. ‘Wat vinden
wij goed onderwijs? Hoe kunnen wij
schoolbreed op één lijn komen?’
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