
 
 

 
 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening en inleiding door dagvoorzitter Myrthe Meurders, freelance trainer en dagvoorzitter

   •   Voor- en nadelen van duobanen in het onderwijs 

Kernkwaliteiten benutten 

Arjen Nanninga, directeur basisschool Klavertje Vier in Houten

   •   Hoe bepaalt u de kernkwaliteiten van u en uw duopartner?

   •   Hoe verdeelt u taken en verbetert u onderwijskwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten?

   •   Welke factoren zijn leidend bij het verdelen van werkdagen en het maken van het klassenrooster? 

Aan de slag! Overleggen en plannen voor uw dagelijkse praktijk

Koffie- en theepauze

Interne en externe communicatie 

Angela Kouwenhoven, interim leerkracht, gedragsspecialist, auteur ‘Deeltijdwerken; en zelfstandig trainer en 

coach 2Be-Have

   •   Duo of dubbel? Welke taken verdeelt u en welke taken doet u dubbel?

   •   Welke middelen zet u in voor een optimale en efficiënte overdracht met uw duo?

   •   Hoe zorgt u voor eenduidige informatie richting ouders?

   •   Hoe bepaalt u gezamenlijke rituelen en werkafspraken voor eenduidigheid naar leerlingen?

 Verzorgde lunch
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Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs

Gedragsproblematieken benaderen als duo 

Peter Mol, directeur Gedragondersteuning

   •   Hoe voorkomt u dat leerlingen met gedragsproblemen u en uw duo tegen elkaar uitspelen?

   •   Wat doet u als gedragsproblematiek bij de ene leerkracht veel sterker is dan bij de andere

       leerkracht? 

   •   Hoe maakt u optimaal gebruik van elkaars kennis over verschillende leer- en gedragsproblematiek? 

Aan de slag! Overleggen en plannen voor uw dagelijkse praktijk

Koffie- en theepauze

Coaching & begeleiding 

George Smits, psycholoog en mediator Reset Partner 

   •   Hoe zet u feedbackmethodieken in om uw samenwerkings- en onderwijskwaliteit te verhogen?

   •   Harvard onderhandelingsmodel - compromissen vinden in situaties waarover u anders denkt 

   •   Welke communicatieve vaardigheden helpen u het gewenste resultaat te bereiken in de 

       samenwerking met uw duo? 

Afsluiting door de dagvoorzitter
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