Open inschrijving training
continu verbeteren
in het basisonderwijs
Hoe wordt de training vorm gegeven?
Tijdens deze 6 daagse training worden alle onderdelen van continu verbeteren in het
basisonderwijs behandeld. De bijeenkomsten zijn altijd volledig op de praktijk gericht: je kunt
er de volgende dag direct mee aan de slag. We sluiten af met een schoolbezoek. Toepassing op
groeps- én teamniveau worden beiden behandeld.

Wat staat er op het programma?
dag 1

algehele introductie van Continu Verbeteren
en onderdeel 1: team- en groepsafspraken

dag 2

onderdeel 2: missie van de groep en het team
onderdeel 3: SMART doelen voor het team, de groep en de individuele leerling
onderdeel 4: het werken met een databord in de groep

dag 3

onderdeel 8: PDSA (Plan Do Study Act) voor gestructureerde
verbeterprocessen op team- en groepsniveau

dag 4

onderdeel 5: werken met een leerling portfolio
onderdeel 6: het door leerling geleide oudergesprek

dag 5

onderdeel 7: groepsvergadering in de groep
en bordsessies in het team

dag 6

schoolbezoek om continu verbeteren op de werkvloer
te ervaren; uitwisselen wat we hebben geleerd en
toegepast in de praktijk

Continu verbeteren
in de groep

Door wie wordt de training gegeven?
Marijke Broer (van Klasse.pro). Zij heeft al veel scholen begeleid bij het invoeren en toepassen
van continu verbeteren door middel van praktijkgerichte trainingen.

Als de cursist niet heeft geleerd, dan heeft de trainer niet getraind!

Voor wie is de training bedoeld?
 Alle teamleden die gemotiveerd zijn om het continu verbeteren in de groep toe te passen
(geen ervaring nodig)
 Alle teamleden die op school al bezig zijn met continu verbeteren, maar die zich graag meer
willen verdiepen in de acht onderdelen
 Directieleden, I.B.`ers, coördinatoren én teamleden die hun team willen begeleiden in het
toepassen van continu verbeteren (de continu verbeterexpert)
 Alle nieuwe teamleden die werkzaam zijn op een school en de eerdere teamtrainingen niet
hebben meegemaakt

Hoeveel tijd kost het naast de cursusdagen?
Na elke cursusdag ontvang je een opdracht om het geleerde direct toe te passen en te ervaren
in de praktijk. De opdrachten variëren in tijd. Soms wordt de opdracht volledig toegepast
tijdens werktijd, soms kost het enkele uren van je eigen tijd.

Ontvang ik een certificaat?
Na deelname aan alle cursusdagen ontvang je een certificaat. De cursus is aangeboden bij
registerleraar.nl voor 65 registeruren. Onduidelijk is of dit nog van toepassing is in het
overgangsjaar van het voorlopige register naar het definitieve register. Opleidingsinstituten
kunnen pas volgend jaar na de definitieve regels alle opleidingen opnieuw aanbieden ter
validatie.

Hoeveel deelnemers doen er mee?
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Wat zijn de data en tijden?
13 sept. / 11 okt. / 15 nov. / 24 jan / 14 maart / 6 juni allen in schooljaar 2017-2018
Steeds van 09.30 tot 16.00 uur

Wat kost het?
€ 1000,-- inclusief cursusmateriaal en alle overige kosten. Mocht je samen komen van één
school of stichting dan betaalt de tweede persoon € 700,-(Klasse.pro is ingeschreven bij het CRKBO; BTW is niet van toepassing)
Mocht er geen ruimte zijn op een school en moeten we uitwijken naar een externe locatie,
dan komen de cateringkosten er nog bij.

Hoe schrijf ik me in?
Stuur vóór 1 augustus een mailtje naar marijke@klasse.pro dat je wilt deelnemen.

Waar is het?
Als bekend is waar de meeste deelnemers vandaan komen, zoeken we een geschikte locatie
die voor iedereen te bereizen is.

Waar kan ik meer info vinden over de training /continu verbeteren?
marijke@klasse.pro / 06 22 51 01 41 / www.klasse.pro

Stralende kinderen door betrokkenheid en motivatie!

