Onderwijs slim en warm organiseren

Opleiding ambitie- en teambord
De ambitie- en teamborden zijn ideale hulpmiddelen om een betere samenwerking tussen
directie en teams van leerkrachten te helpen opstarten. De twee borden en bijbehorende
methodieken zorgen ervoor dat de neuzen in dezelfde richting wijzen en dat teamleden
aangemoedigd worden om uitdagingen binnen het team op te nemen. De borden zorgen ook
voor meer interactie en transparantie, waardoor het efficiënt en kort vergaderen wordt
gepromoot.
Maar hoe ziet een ambitie- en teambord eruit? Hoe zet je het op? En hoe begeleid je een
bordsessie? Dit en veel meer kom je te weten tijdens deze opleiding. Om de vertaling naar de
praktijk te ondersteunen, wordt deze opleiding gekoppeld aan een individuele begeleiding. De
opleiding en de individuele begeleiding worden begeleid door Karl Vanhuyse.

Inleiding ambitie- en teambord: 24/09/2018 en 11/02/2019
•
•
•

Opleidingsvorm: collectieve sessie
Locatie: ntb (in Brussel)
Duur: 1 dag van 9u tot 16u

We situeren deze twee borden in het integrale traject ‘scholen warm en slim organiseren’, geven
achtergronden mee (teambord, aanpak, rollen, werkwijze,…) en gaan in op de vorming (ambities en doelen
formuleren, effectieve acties uitschrijven, effecten bepalen,…). Uiteraard oefenen we ook ter plekke. Deze
collectieve sessie is te volgen op 24 september of op 11 februari.

Individuele begeleiding
•
•
•

Opleidingsvorm: individuele sessie
Locatie: op locatie bij de school
Duur: 1 dag, tijdstip te bepalen met de school

We komen ter plaatse om met een team oefeningen te doen op het ambitiebord en teambord.
We bepalen in onderlinge afspraak met jullie wanneer we dat doen. We beginnen met het beleidsteam en
het ambitiebord en daarna volgen teambord-oefeningen met een team van leraren.

Terugkomdag
•
•
•
•

Opleidingsvorm: collectieve sessie
Locatie: nog te bepalen
Duur: een halve dag
Datum: nog te bepalen

We willen jullie tijd geven om het ambitie- en teambord na de opleiding en individuele sessie te introduceren
en te implementeren. Daarna willen we jullie op een netwerkdag samenbrengen om ervaringen te delen en
om in te gaan op specifieke ondersteunde vragen. Jullie ontvangen dan ook de contactgegevens van de
andere deelnemers zodat jullie met elkaar in contact kunnen blijven en ervaringen kunnen blijven delen.
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Of toch op maat?
We bieden ook de mogelijkheid om op maat een opleiding uit te werken rond het ambitie- en teambord aan
te
bieden.
Hiervoor
kan
u
contact
opnemen
met
Hakima
El
Meziane
op
hakima.elmeziane@flanderssynergy.be

Praktisch
Kostprijs

Voor Flanders Synergy leden en scholen uit onze lerende netwerken bedraagt de kostprijs 1250 euro excl.
btw voor 2 deelnemers per school voor het collectieve gedeelte en de individuele begeleiding. Niet-leden
betalen 1450 euro excl. btw per 2 deelnemers voor het collectieve gedeelte en de individuele begeleiding.

Inschrijven
Schrijf je in via deze link: https://flanderssynergy.wufoo.com/forms/p12gmu060gzf8xq/
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