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CEGO nodigt je ook dit schooljaar weer uit
voor inspirerende en leerrijke vormingen.
Onze medewerkers brengen heel wat ervaring
en expertise mee vanuit de praktijk en
vertrekken steeds vanuit het gedachtegoed
van het Ervaringsgericht Onderwijs.

TEAMGERICHT AANBOD G

CEGO organiseert vormingen en
workshops op maat van uw team.

FORMULES EN PRIJZEN
VORMING/WORKSHOP:
halve dag € 650 / hele dag € 999

COACHING:

halve dag € 500 / hele dag € 700
verslag: + € 100

LEZING/ INTERACTIEVE PRESENTATIE:
vanaf 60 personen € 750
TRAJECT: Prijs op aanvraag

Meer weten ?
Neem een kijkje
op onze website:
www.cego.be

Steeds meer scholen vragen een
trajectbegeleiding aan.
Ze vragen ondersteuning bij
het uitwerken van een visie of beleid rond
bijvoorbeeld “evalueren”
of “differentiëren”. Of ze vragen ondersteuning
bij de implementatie van allerlei thema's.
In een traject wordt er op maat gewerkt
en worden de afspraken in een intake gesprek
samen bepaald.
CEGO richt leerrijke workshops in op
verschillende locaties in Vlaanderen.

CEGO, HÉT CENTRUM VOOR
WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID.
HOE ZIET EEN
ONDERSTEUNINGSTRAJECT ERUIT?
• Intake
• Input en deelname aan een stuurgroep
met directies en coördinatoren
• Installatie van pilotgroepen
van leerkrachten om draagvlak
te creëren bij het hele schoolteam
HOE ZIET EEN IMPLEMENTATIETRAJECT ERUIT?
• Intake
• Afstemmen op de schoolvisie
en schoolcultuur
• Vier tot vijf intervisiemomenten met
één of meerdere groepen gemotiveerde
leerkrachten om goede
praktijkvoorbeelden binnen de school
te verzamelen binnen een pilot
• Presentatie aan het hele team
INDIVIDUEEL AANBOD G

MOGELIJKE THEMA’S
INTERESSE?
• Betrokkenheid en motivatie
CONTACTEER ONS !
• M-decreet
016/32.57.40
• Flipping the classroom
info@cego.be
• Constructief omgaan
met storend gedrag
• Co-teaching
• Evaluatiebeleid
• Binnenklasdifferentiatie
• Leerlingen sterk maken
• Stress en burn-out
• Visieontwikkeling
• Nog veel meer! Neem een kijkje op
onze website: www.cego.be
EVENTS
SOM-day: 09/03/2018

In 2018 organiseren wij de derde editie van Som-day.
Dit is dé inhoudelijke en culinaire verwendag voor
directies, beleidsmedewerkers, zorgcoördinatoren,
maar uiteraard is iedereen welkom.

Prijs: 115 euro/dag, gevarieerde lunch en fruit inbegrepen.

LEUVEN

8/2/2018, 15/3/2018 en 27/4/2018 | Coach je team!

27/11/2017 | Betrokkenheid en motivatie stimuleren
17/10/2017 OF 27/02/2018 | Binnenklasdifferentiatie
13/11/2017 OF 22/03/2018 | Breed evalueren
18/01/2018 | Leerlingen sterk maken
1/2/2018 | Flipping the classroom
09/10/2017 OF 5/03/2018 | Co-teaching
16/04/2018 | Geef burn-out geen kans!
CENTRUM VOOR ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

Driedaagse opleiding olv 2 ervaren begeleiders,
voor directies basis- én secundair onderwijs
(voor prijzen en locatie: www.cego.be)

schapenstraat 34, 3000 leuven +32 (0)16 32 57 40 cego@kuleuven.be

