Burgerschap
Hoe speel jij als docent in op cultuurverschillen
en zorg je voor een veilige en stimulerende
leeromgeving, waarin straat-, thuis- en schoolcultuur bij elkaar komen? Misschien wil je nog
vaardigheden ontwikkelen om je leerlingen goed
te laten participeren in een democratische
samenleving.
Bekijk de volgende werkwijzen eens:

Als leren je lief is

Jouw educatieve menukaart
voor vo/mbo

➢ De Vreedzame School (Democratie kun
je leren)
➢ De Transformatieve school
➢ PeaceJam
➢ LOB

Schoolkwaliteit
Effectief en inspirerend leidinggeven en zorgen
voor een passende onderwijsontwikkeling en
goede positionering van teams en vakgroepen?
Kijk voor een nog betere onderwijskwaliteit eens
naar de volgende mogelijkheden:

➢ Vakwerkplan schrijven om goed leiding
te geven aan de vaksectie
➢ Individuele coaching
➢ Onderwijs aan nieuwkomers
➢ Schoolanalyse
➢ Toetsbeleid/Pta
➢ T-shape; hét professionaliseringsoverzicht

Smaakt dit naar meer?
We gaan graag met je in gesprek om te bekijken of we voor jou een keuzemenu op maat kunnen
samenstellen. Neem contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl.

www.cedgroep.nl

Duurzaam beter resultaat op jouw school,
dat is ons motto. Wij werken daarom ook
resultaatgericht en weten hoe je
opbrengsten goed in kaart brengt en erop
kunt sturen.
Op zoek naar een deskundige sparringpartner? Bel ons! Samen met jou bouwen
we graag verder aan goed burgerschap
en eigenaarschap van de leerlingen op
jouw school. Daarbij sluiten we, voor een
duurzaam beter resultaat, met een
adequaat traject aan op jouw vraag.

Werken aan opbrengsten
Hoe verzamel je resultaten van je leerlingen/
studenten en hoe geven de data zicht op de
sterke en zwakke punten van jouw sectie/school?
En hoe haal je meer uit toetsresultaten?
Weet dan welke vragen ertoe doen om ervoor te
zorgen dat het gebruik van data een cyclisch
proces wordt.
Bekijk de volgende mogelijkheden eens:

➢
➢
➢
➢
➢

Datacoach (rekenen en taal)
Opbrengstgericht sturen
Toetsen met taxonomieën
Learning analytics app
Leidinggeven aan je vaksectie

Taal en rekenen
Hoe zorg je ervoor dat taal en/of rekenachterstanden geen barrière gaan vormen? Taal
(en rekenen) spelen immers een sleutelrol in alle
vakken. Ontdek op welke manier je de toetsen
uit het leerlingvolgsysteem in kunt zetten om
leerlingen en klassen te volgen en passende en
uitdagende onderwijsarrangementen aan te
bieden.
Hieronder een aantal beproefde aanpakken:

➢ Taal- en rekeneffect
➢ Nieuwsbegrip en advies begrijpend lezen
➢ Taal in alle vakken

Kwaliteit van lesgeven
Hoe speel je als docent tijdens de les goed in op
niveauverschillen binnen de klas en zorg je
tegelijkertijd voor activerende lessen en een
sterk klassenmanagement?
Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

➢ Teach Like a Champion
➢ Doelgericht differentiëren
➢ Sterke pedagogische/didactische
vaardigheden
➢ Effectief feedback geven
➢ Toekomstbouwers (21ste eeuwse vaardigheden en eigenaarschap)

Gedrag en zorg
Wat moet je als mentor/docent/slb’er kennen en
kunnen op het gebied van gedrag en zorg en wat
zijn adequate antwoorden op verstorend gedrag?
Met de juiste vaardigheden ben je een heel eind.
De volgende aanpakken kunnen je helpen:

Smaakt dit naar meer?
Neem contact met ons op.

➢ Omgaan met moeilijke klassen
➢ Vaardigheden als mentor/slb’er
➢ Gedrag op de kaart

