
een complete brochure op maat
een keynote-lezing
masterclasses door ervaren sprekers / trainers
terugkoppelingssessies naar het eigen schoolteam
passende muzikale omli jst ing
vol ledige organisatie-ontzorging

Met inbegrip van:

SAMEN OP WEG NAAR
TOEKOMSTBESTENDIG
ONDERWIJS

1 0 0 %  o n t z o r g i n g  v o o r  b e s t u r e n  b i j  h e t  o r g a n i s e r e n

v a n  e e n  s t u d i e d a g  v o o r  u w  s c h o l e n  e n  m e d e w e r k e r s

T h e m a :



Een mooie, uitnodigende brochure met de inhoud van de
masterclasses
Eén contactpersoon voor uw wensen en het maken van afspraken
Een openingslezing als u dat wenst
De muzikale omlijsting die past bij de dag als u dat wilt
De organisatie door Marieke Regelt Het Wel

Samen op weg naar toekomstbestendig onderwijs
 
De samenleving verandert. Dat is niks nieuws. Alleen het tempo is
anders: het gaat veel sneller. Kinderen goed voorbereiden op hun
toekomst, zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in
de samenleving zijn belangrijke doelen in het onderwijs. De rode
draad bij toekomstbestendig onderwijs is dat leerlingen van nu, zich
straks een leven lang willen en kunnen ontwikkelen. Het versterken
van het eigenaarschap van leerlingen over het leerproces is daarbij
essentieel.
 
Maar hoe pak je dit nu op, samen met de teams en de scholen?
Welke voorwaarden en vaardigheden vraagt dit van kinderen, teams,
directies en besturen? Hoe neem je iedereen mee in deze
ontwikkelingen? En hoe zorg je ervoor dat de onderwijsmedewerkers
goed geïnformeerd zijn en hun schouders eronder willen zetten? Een
studiedag voor alle medewerkers is een inspirerende start van zo’n
traject.
 
Wat bieden wij?
 
Een studiedag hierover organiseren kost veel tijd. Wij (een netwerk
van onderwijsadviseurs) verzorgen de inhoud en organisatie van uw
studiedag op een uiterst professionele manier. Een thematische en
praktische studiedag met masterclasses rondom dit thema met
inspirerende en ervaren trainers levert elk team nieuwe inzichten op.
Voor de daadwerkelijke vertaling naar de eigen praktijk kunt u
gebruik maken van ons unieke aanbod!
 
Hoe doen we dat?
 
Wij bieden een aantal masterclasses van minimaal 1 ½ uur. Alle
thema’s hebben een relatie met toekomstbestendig onderwijs. Uw
onderwijsmedewerkers verdelen zich over alle masterclasses. In het
tweede deel gaan alle deelnemers terug naar het eigen team en
delen hun ervaring uit de masterclass met elkaar. Zo krijgen alle
teamleden een overzicht van alle thema’s die passen bij
toekomstbestendig onderwijs. 
 
Wat verzorgen wij?
 
Wij verzorgen op uw verzoek:

 
Een studiedag die de start kan zijn van een inhoudelijke invulling van
toekomstbestendig onderwijs voor uw scholen. 
 
Meer informatie:
 
Myriam Lieskamp, onderwijsadvies@myriamlieskamp.nl,  06-81163958.
 
Marijke Broer, Jos Cöp, Marieke Frederiks, Elvira Geurts, Lidwien Kok,
Myriam Lieskamp, José van Loo, Marije den Otter, Inge Verstraete,
Marco de Vlaming.


