AANBOD VOOR DIRECTIES/ZORGCO’S/BELEIDSTEAM
Krachtig in je pedagogisch
Aarschot:
14/10/2021
leiderschap (traject voor directies)
&15/10/2021
terugkomdag 1
&03/12/2021
terugkomdag 2
&20/01/2022
Blankenberge: 27/01/2022
&28/01/2022
terugkomdag 1
&11/03/2022
terugkomdag 2
&28/04/2022
Leer de kleuterschool kennen
Leuven:
30/11/2021
Gentbrugge: 13/12/2021
De zorgcoördinator:
probleemoplosser of coach?
(2 dagen)
Terugkomdag zorgcoördinatoren

Leuven:

21/02/2022
&22/02/2022
Gentbrugge: 21/10/2021
&22/10/2021
Leuven:
02/05/2022

Locatie AARSCHOT: Kasteel van Nieuwland, terugkomdagen in de loft
te Leuven
Locatie BLANKENBERGE: Floreal Blankenberge

CEGO-CONGRES

DATUM

De school van het leven

Blankenberge: 13/05/2022

SCHOOLBEZOEK: GLUREN BIJ DE BUREN

Ben je op zoek naar een combinatie van theorie en praktijk?
Dan zit je zeker goed met een klasbezoek. We geven eerst de
achtergrondinformatie, vervolgens wordt de visie toegelicht en
bespreken we hoe je van start kan gaan met onze werkvormen.
Nadien is er een klasbezoek in een van onze partnerscholen en
wordt er bekeken hoe de verschillende werkvormen concreet op
de klasvloer worden toegepast.
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CEGO, hét centrum voor
welbevinden en betrokkenheid
Uw partner in kinderopvang en onderwijs.

CEGO vorming en consult ondersteunt en inspireert
kinderopvang en scholen via procesbegeleiding, coaching, online courses, lezingen, audits en vormingen. Wij
werken op maat en vanuit een procesgerichte aanpak gebaseerd op welbevinden en betrokkenheid. CEGO werkt
als kenniscentrum met een wetenschappelijke gefundeerde
aanpak, vanuit een maatschappelijke gedrevenheid en met
oog voor maximale kansen voor iedereen aan de dromen
van voorzieningen en scholen, zodat iedereen tevreden en
vol vertrouwen uitdagingen kan aanpakken.
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Let op: er kunnen in de loop van de komende maanden nog enkele kleine
wijzigingen gebeuren in de data en locaties, dus hou zeker onze website in
de gaten voor het meest up to date programma: www.cego.be

LOCATIE SCHOOL

DATUM

Boom (co-teaching)

25/01/2022

Schapenstraat 34, 3000 Leuven
+32 (0)16 32 57 40
HTTPS://VORMING.CEGO.BE

Workshops - Nascholingen - Webinars

2021 - 2022

LAGER ONDERWIJS

ONZE FORMULES
Coaching
Vanuit een verkenningsgesprek en observatie,
kijken en luisteren we naar jouw noden als
individu, als team of als school. Van daaruit
gaan we samen op zoek naar mogelijkheden en
bieden we een coaching op maat aan. Dit kan
zowel op de werkvloer als elders, voor
individuen en groepen.
Procesbegeleiding
Steeds vaker begeleidt CEGO scholen intensief,
gedurende een langere periode. Een trajectbegeleiding is een combinatie van verschillende
elementen uit ons aanbod: coaching, audit,
vormingen, online courses…

WORKSHOPS
Onze workshops, waar iedereen aan kan deelnemen, worden
georganiseerd over heel Vlaanderen.
Hieronder een overzicht van onze thema’s per locatie.
Let op: er kunnen in de loop van het jaar nog enkele kleine wijzigingen gebeuren in het
programma, dus hou zeker onze website in de gaten: https://vorming.cego.be
GENTBRUGGE

DATUM

Differentiëren werkt! (2 dagen)

25/10/2021 &
20/01/2022
09/11/2021

Zelfsturing & ondernemingszin
Krachtig evalueren en rapporteren (2 dagen)

22/11/2021 &
31/01/2022

LEUVEN

DATUM

Differentiëren werkt! (2 dagen)

CEGO-ACADEMIE

DATUM

NIEUW! Betrokkenheidsexpert (langdurig
traject online)

Pedagogische tact:

Leuven
Leuven
Online
Online
Leuven
Leuven

06/10/2021
10/11/2021
08/12/2021
12/01/2022
09/02/2022
09/03/2022
20/10/2021
17/11/2021
26/01/2022
23/02/2022
23/03/2022
18/05/2022

Samen leren/klascohesie

18/10/2021 &
22/11/2021
07/10/2021

Audit
Het scannen van betrokkenheid in jouw school
zorgt voor inzicht in effectieve aanpakvariabelen,
die de ontwikkeling van jongeren uitermate
stimuleren. Leraren krijgen meer zicht op betrokkenheid in de groep en hoe deze te verhogen
om meer gemotiveerde lerenden te krijgen.

Zelfsturing & ondernemingszin

08/03/2022

Krachtig evalueren en rapporteren (2 dagen)

10/03/2022 &
26/04/2022

Ons online aanbod, waar iedereen aan kan deelnemen vanaf
eigen locatie!

TURNHOUT

DATUM

Let op: er kunnen in de loop van het jaar nog enkele kleine wijzigingen gebeuren in het
programma, dus hou zeker onze website in de gaten: https://vorming.cego.be

Differentiëren werkt! (2 dagen)

01/02/2022 &
22/04/2022

Vorming & nascholing
We bieden verschillende thema’s aan zowel in
de vorm van een workshop waaraan iedereen
kan deelnemen alsook een teamgerichte nascholing, enkel voor jouw lerarenteam bij jullie
op school. Naast workshops en nascholingen,
organiseren we ook schoolbezoeken en lezingen.

VORSELAAR

DATUM

Differentiëren werkt! (met klasbezoek in
Vorselaar)

15/11/2021 &
11/02/2022

Tweekracht: verdieping differentiëren werkt 03/12/2021

VOOR KLEUTER ÉN LAGER

DATUM

Tweekracht: verdieping differentiëren werkt 15/03/2022

CEGO-academie:
On onze CEGO-academie bieden we langdurige
trajecten aan, gericht op het pedagogisch
handelen van leraars. Op regelmatige basis
komen we met de deelnemers samen. De eigen
pedagogische vragen vormen daarbij altijd het
uitgangspunt.

NIEUW! Bootcamp: bezield leiderschap van
de leerkracht en groepsdynamische processen;
17/09/2021
- introductiedag in Leuven
14/10/2021 &
- bootcamp met overnachting in Hoge Rielen
15/10/2021
Van kleuterklas naar de eerste klas
08/10/2021 &
(2 dagen – Leuven)
17/01/2022
Van kleuterklas naar de eerste klas
07/10/2021 &
(2 dagen - Gentbrugge)
21/01/2022
NIEUW! Risky play en outdoor learning
11/10/2021
NIEUW! Risky play en outdoor learning

21/04/2022

ONLINE

ONLINE

DATUM

Smijt je handboek buiten!

30/09/2021

Contractwerk: verdieping differentiëren werkt 23/11/2021

NIEUW! Bewegend leren: verdieping
differentiëren werkt
Plak de kinderen achter het behang

25/01/2022
14/02/2022

Contractwerk: verdieping differentiëren werkt 22/02/2022
NIEUW! Kinderen in groei zetten

17/03/2022

Indien deze workshops niet kunnen doorgaan op locatie, verzekeren wij jullie een
volwaardig online alternatief.

