NIEUW ONLINE AANBOD LAGERE SCHOOL
Leerroute lager onderwijs

In dit online aanbod bieden we je vier verschillende opgenomen Webinars van elk 1 uur
aan.
Je kan deze Webinars vanaf 1 maart op een zelfgekozen tijdstip volgen.
Je kan intekenen voor het geheel of een combinatie van Webinars, maar je kan ook kiezen
voor losse Webinars.
In sommige pakketten zit het boek ‘Differentiëren werkt’.

Overzicht Webinars
Webinar 1 Groeigericht onderwijs
wanneer? Beschikbaar vanaf 1/3
Inhoud?
Wat betekent groeigericht werken? Hoe kan je kinderen zodanig motiveren
zodat ze voortdurend hun grenzen willen verleggen? Wat zijn de sleutels om
kinderen te motiveren? Hoe doe je dat concreet in de klas? Wat vraagt dat
naar aanpak in je klas? Welke invloed heeft dat op de manier waarop je
differentieert en evalueert?
In deze webinar krijg je:
• Een kader rond motivatie en groeien
• Voorbeelden en concrete tips om dit in de klas waar te maken

Webinar 2: Het sporenbeleid en contractwerk (sterk voor de zwakken, een zwak voor
sterken)
Wanneer? Beschikbaar vanaf 1/3
Inhoud?
Met het sporenbeleid kan je differentiëren voor al je leerlingen. Je zet voor
wiskunde en taal verschillende instructie- of inoefensporen uit zodat
kinderen volgens hun ondersteuningsnood en inoefenmogelijkheden zelf een
spoor kiezen en oefenen op het niveau dat zij nodig hebben. Na het
sporenbeleid maken we de sprong naar dag- en weekcontracten.
We verkennen hoe je eenvoudig kan starten met het sporenbeleid en/of
contractwerk en lichten de werking met veel praktijkvoorbeelden toe.

Webinar 3: Groeigericht evalueren en rapporteren
Wanneer? Beschikbaar vanaf 1/3
Inhoud?
Alles wat we doen in het onderwijs kunnen we evalueren en rapporteren. Dit
brengt heel wat vragen met zich mee:
Moeten we alles evalueren? Hoe motiveer je leerlingen om hun leerproces
verder in handen te nemen? Wat moeten we hiervan rapporteren en hoe
doen we dat best?
In deze Webinar bieden we enkele richtlijnen die je kan gebruiken om in de
praktijk zinvol te evalueren en rapporteren.
Webinar 4: Kus de talenten wakker!
Wanneer? Beschikbaar vanaf 1/3
Inhoud?
In deze Webinar lichten we de talentwerking binnen groeigericht werken toe.
Vanuit verschillende instrumenten (zoals de talentenarchipel) en
werkvormen (zoals o.a. de routeplanner) bespreken we praktische
mogelijkheden om kinderen in groei te zetten en optimaal te laten
ontwikkelen.

Prijzen, formules en inschrijven:
Formule 1
Formule 2

Volledig pakket: 4 Webinars + boek ‘Differentiëren werkt’
Inschrijven: LINK
2 Webinars + boek

€ 145
€ 85

Formule 2A: Webinar 1 (groeigericht werken) + Webinar 2
(het sporenbeleid) + boek
Inschrijven: LINK
Of
Formule 2B: Webinar 1 (groeigericht werken) + Webinar 3
(groeigericht evalueren) + boek
Inschrijven: LINK
Of

Formule 3

Formule 2C: Webinar 1 (groeigericht werken) + Webinar 4
(kus de talenten wakker) + boek
Inschrijven: LINK
1 Webinar + boek ‘Differentiëren werkt’

€ 55

Formule 3A: Webinar 1 (groeigericht werken) + boek
‘Differentiëren werkt’
Inschrijven: LINK
Of
Formule 3B: Webinar 2 (het sporenbeleid) + boek
‘differentiëren’
Inschrijven: LINK
Of

Formule 4

Formule 3C: Webinar 4 (talenten) + boek ‘differentiëren’
Inschrijven: LINK
Elke Webinar apart
Formule 4A: Webinar 1: groeigericht werken
Inschrijven: LINK
Of

€ 37 per
webinar

Formule 4B: Webinar 2: het sporenbeleid en contractwerk
Inschrijven: LINK
Of

Formule 4C: Webinar 3: groeigericht evalueren en
rapporteren
Inschrijven: LINK
Of

Formule 4D: Webinar 4: kus de talenten wakker
Inschrijven: LINK

Voor meer info:
Greet.herssens@cego.be
Tom.govaers@cego.be
Bart.vanspaendonk@cego.be
Nele.vanoosten@cego.be
Joke.gevaert@cego.be
Ivan.vangucht@cego.be
Ludo.heylen@cego.be

