
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Myrthe Meurders, freelance trainer en dagvoorzitter 

Achtergrond samenwerkend leren

Simon Ettekoven, zelfstandig trainer-coach en auteur van onder meer ‘Samenwerkend leren’

   •   Samenwerken als onderdeel van 21e-eeuwse vaardigheden

   •   Welke samenwerkingsvaardigheden kunt u onderscheiden?

   •   Wat maakt samenwerkend leren een effectieve leerstrategie? 

Koffie- en theepauze

Samenwerkend leren inzetten

Marlie Vromen, freelance onderwijsadviseur/trainer en eigenaar Samen Leren Met Structuur

   •   Hoe past u samenwerkend leren toe in uw lessen?

   •   Welke leerkrachtvaardigheden zet u in om samenwerkend leren effectief te maken?

   •   Hoe zorgt u voor differentiatie binnen samenwerkend leren? 

Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter gevolgd door een verzorgde lunch
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Samenwerken in de klas
Verdieping en verbreding van samenwerkend leren 

SUBSESSIES | 13.00 - 16.15 uur
In de middag vinden twee rondes met subsessies plaats. U volgt van 13.00-14.30 uur de eerste subsessie. 

Na een koffie- en theepauze volgt u van 14.45 tot 16.15 uur de tweede subsessie.

 

A - Door samenwerkend leren een positieve klas creëren 

Marlie Vromen, freelance onderwijsadviseur/trainer en eigenaar Samen Leren Met Structuur

   •   Hoe zorgt u voor een positief klassenklimaat waarin alle leerlingen met elkaar kunnen samenwerken?

   •   Wat zijn kenmerken en effecten van klas- en teambouwers?

   •   Aan de slag - praktische tips en actief uitproberen van didactische structuren

B -  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften leren samenwerken

Peter Mol, directeur Gedragondersteuning

   •   Hoe begeleidt u leerlingen met gedrags- en leerproblemen bij samenwerkingsopdrachten?

   •   Welke feedback geeft u aan leerlingen bij wie samenwerken niet vanzelf gaat?

   •   Hoe zorgt u ervoor dat iedere leerling kan deelnemen aan samenwerkingsopdrachten?

C - Samenwerken & ICT

Joyce van den Boogaard, onderwijskundig adviseur Onderwijs Maak Je Samen en opleidingsdocent ICT & Didactiek 

Thomas More Hogeschool

   •   Hoe creëert u in uw klas een cultuur van samenwerken tijdens het gebruik van ICT? 

   •   Hoe zet u ICT-toepassingen in om samenwerkingsvaardigheden te stimuleren?

   •   Hoe speelt samenwerkend leren een rol bij het zelfstandig werken achter een laptop of tablet?

                             Let op: Neem uw eigen laptop of tablet mee; u gaat hier in tweetallen mee aan de slag!

D - Coöperatieve leerstrategieën binnen taalonderwijs

Ineke Hanemaaijer, orthopedagoog, schoolpsycholoog en onderwijsadviseur Durf te leren! 

   •   Hoe maakt u uw taallessen actiever met coöperatieve werkvormen?

   •   Hoe verbetert u de mondelinge taalvaardigheid van uw leerlingen met samenwerkend leren?

   •   Aan de slag - bereid tijdens deze subsessie uw taalles voor en verwerk hierin coöperatieve werkvormen  
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