BSL Tilburg
13:30 – 18:00 uur
Thema: GROEI

Masterclass 18 maart 2016
Tilburg University

Programma voor startende leraren
13:30 – 14:00 uur Foyer gebouw W
Inloop
14:00 – 15:00 uur Cultuurtuin (gebouw E)
Hoe word je een Leraar met Lef?
Inleiding en discussie door Renée van Eijk, leraar basisonderwijs en voorzitter Stichting
Leraren met Lef.
15:00-16.00 uur
Cultuurtuin (gebouw E)
Mijn ideale school.
Samenwerken en pitch voorbereiden. Leiding: Jan Verweij.
16:00-16:30 uur
Foyer gebouw W
pauze
16.30- 17.30 uur
Wz105 (gebouw W)
Excelleren in het onderwijs.
Rob van Otterdijk in gesprek met Ilja Klink, directeur van De Nederlandse School.
17.30-18:00 uur
Foyer gebouw W
afsluiting met borrel
Evaluatie masterclass
We willen graag van je horen hoe je deze masterclass ervaren hebt. De gegevens
gebruiken wij bij de opzet en vormgeving van de volgende masterclasses. We vragen je
daarom vriendelijk om de evaluatie in te vullen op: http://tinyurl.com/ztkrafm
Dringende oproep om de vragenlijst over begeleiding in te vullen
De dataverzameling voor het onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is weer
gestart. Er vindt een lesobservatie met ICALT plaats en de leerlingen van een van jouw
klassen vullen een vragenlijst in. Daarnaast krijg je een digitale vragenlijst toegestuurd
met vragen over de begeleiding die je gekregen hebt. De deadline voor het inleveren
van de gegevens is eind mei 2016.
Wij willen je vriendelijk vragen om de vragenlijst over de begeleiding in te vullen. Om
betrouwbare gegevens over de begeleiding van startende leraren te krijgen, is het
belangrijk dat we de ervaringen en meningen van zoveel mogelijk deelnemers
verzamelen. Wij zullen zelf geen vragenlijst meer uitzetten, zodat de vragenlijst vanuit
Groningen de enige is die je in deze periode hoeft in te vullen. Daarom doen wij de
dringende oproep om allen deel te nemen aan de dataverzameling.

BSL Tilburg
13:30 – 18:00 uur
Thema: GROEI

Masterclass 18 maart 2016
Tilburg University

Programma voor coaches / schoolleiding
13:30 – 14:00 uur Foyer gebouw W
Inloop
14:00 – 15:00 uur Cultuurtuin (gebouw E)
Hoe word je een Leraar met Lef?
Inleiding en discussie door Renée van Eijk, leraar basisonderwijs en voorzitter Stichting
Leraren met Lef.
15:00-16.00 uur
Wz104 (gebouw W)
In gesprek over het derde jaar BSL: lesson study en videoclub.
Quinta Kools, Saskia Heunks en Koosje van den Broek (FLOT) gaan met coaches en
schoolleiding in gesprek over lesson study en videoclub.
16:00-16:30 uur
Foyer gebouw W
pauze
16.30- 17.30 uur
Wz105 (gebouw W)
Excelleren in het onderwijs.
Rob van Otterdijk in gesprek met Ilja Klink, directeur van De Nederlandse School.
17.30-18:00 uur
Foyer gebouw W
afsluiting met borrel
Evaluatie masterclass
We willen graag van je horen hoe je deze masterclass ervaren hebt. De gegevens
gebruiken wij bij de opzet en vormgeving van de volgende masterclasses. We vragen je
daarom vriendelijk om de evaluatie in te vullen op: http://tinyurl.com/ztkrafm
Dringende oproep om mee te werken aan het onderzoek van RUG
De dataverzameling voor het onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is weer
gestart. Het gaat in deze periode om de ICALT-observaties en de leerlingvragenlijsten
voor alle startende leraren die deelnemen aan het project. Daarnaast worden alle
starters verzocht om een digitale vragenlijst over de begeleiding in te vullen. De
deadline voor het inleveren van de gegevens is eind mei 2016.
Wij willen de schoolcontactpersonen en coaches vragen om zorg te dragen voor de
observaties en het afnemen van de leerlingvragenlijst. We vragen de startende leraren
om de vragenlijst over de begeleiding in te vullen. Om betrouwbare gegevens over de
begeleiding van startende leraren te krijgen, is het nodig dat we de ontwikkeling van
zoveel mogelijk starters en hun ervaringen met de begeleiding verzamelen. Daarnaast
is het verkrijgen van de tweede helft van de subsidie afhankelijk van het binnenkomen
van de onderzoeksgegevens. Wij zullen zelf geen vragenlijst meer uitzetten, zodat de
dataverzameling vanuit Groningen de enige is die in deze periode gedaan moet worden.
Daarom nogmaals de dringende oproep om allen deel te nemen aan de
dataverzameling!
ICALT training: 12 april 2016
Er wordt weer een ICALT-training aangeboden voor coaches/begeleiders die deze nog
niet gevolgd hebben. De training vindt plaats op 12 april 2016 op Tilburg University van
13-17 uur. U kunt zich nog aanmelden voor deze training bij Rian Aarts,
a.m.l.aarts@uvt.nl

