Online
BOEIEND ONDERWIJS
door: Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker

Mindmap Boeiend Onderwijs

Ronde 2 voorjaar 2022
• 8

februari

2022

• 22 maart

2022

• 10 mei

2022

Belangrijke data

Waarom?
•	Je school werkt al vanuit boeiend
onderwijs en je bent nieuw in je
school en wilt aansluiten bij de
visie van je school;
•	Je bent nieuwsgierig naar boeiend
onderwijs en je wilt verkennen of
dit iets kan zijn voor je school;

Opbouw van de training

•	Je wilt boeiend onderwijs herhalen,
bv omdat je coach boeiend

Het unieke van deze opzet is de mogelijkheid om in jouw eigen tempo de stof die wordt aan-

onderwijs bent/wordt of scholings-

geboden in de zes modules op je eigen plek en op je eigen moment tot je te nemen.

momenten miste;

Daarnaast zijn er drie momenten (15.30-17.30 uur) waarop we elkaar online zullen ontmoeten.
Je ontvangt een gratis studiepakket inclusief het boek Verbinding. Kosten: E 375,00.

•	Je wil met andere collega’s
leren en elkaar inspireren.

Aanmelden
Klik hier voor het online aanmeld formulier: training Natuurlijk Leren

Je leert
•	De basisuitgangspunten van
boeiend opbrengstgericht

We verwachten
•	We verwachten dat jij het verschil wil maken voor jouw kinderen!
•	We verwachten van jou een onderzoekende en nieuwsgierige houding waarmee je gaat

onderwijs;
•	Welke gereedschappen je uit

kijken naar je eigen onderwijs op het gebied van opbrengstgericht boeiend onderwijs;
•	We verwachten van jou dat je onderdelen uit de modules gaat uitproberen in jouw eigen

je didactische gereedschapskist kunt toepassen om de

praktijk om deze te verbeteren;
•	We verwachten van jou dat je andere collega’s gaat bevragen in de school die al eerder

kwaliteit van opbrengstgericht
boeiend onderwijs in jouw
groep en of school te vergroten.

een nascholing opbrengstgericht boeiend onderwijs hebben gevolgd;
•

We verwachten van je dat je reflecteert (op een manier die bij jou past) op wat je leerde,
deed, ontwikkelde.

Meer info? marjoleinvanderklooster@natuurlijkleren.org

