
Trainingen voor 
leerkrachten PO

In samenwerking met PO-besturen bieden Leerlandschap 

van Communities, Lectoraat Opleiden in de School en de CoLs 

Ouderbetrokkenheid en Pesten voor leerkrachten* respectievelijk 

trainingen aan over ouderbetrokkenheid en werken aan een 

positieve groep. Deze worden verzorgd door ervaren docenten 

uit het werkveld en van de Nieuwste Pabo (dNP) Sittard.

 

Deelname aan de trainingsbijeenkomsten is kosteloos!  

*ook aanbevolen voor beginnende leerkrachten

Wegens succes opnieuw aangeboden. 

Trainingen: 

- pas ouderbetrokkenheid toe 

- werken aan een positieve groep 

Meld je snel aan, want vol=vol.



TRAINING:
PAS OUDERBETROKKENHEID TOE
(gebaseerd op de visie van Peter de Vries: Ouderbetrokkenheid 3.0)  
 
Maak in vier bijeenkomsten kennis met en oefen verschillende soorten oudergesprekken 

en leer hoe je komt tot het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Hoe ga je in lastige 

situaties om met emoties, hoe pas je ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ toe en hoe ontwikkel je een 

visie op dit thema? Een trainingsacteur en docent passen maatwerk toe en sluiten aan bij 

de verschillende leervragen en –behoeften.

TIJDSTIP: 14.00-16.30/17.00 UUR 

LOCATIE: DE NIEUWSTE PABO, SITTARD 

Alle trainingen vinden plaats op woensdagmiddag

Data trainingen 2018

(Uiterste aanmelddatum 5 september 2018) 

12 september

10 oktober 

7 november 

12 december 

TRAINING: 
WERKEN AAN EEN POSITIEVE GROEP
 

Het versterken van het groepsgevoel in de klas en het voorkomen van pesten is 

essentieel voor het leren van leerlingen. Elke leerkracht wil dat realiseren. Tijdens zes 

trainingsbijeenkomsten worden kennis en vaardigheden aangeboden. Onderwerpen 

die verder aan bod komen zijn: preventief handelen, juridische achtergrondinformatie, 

in gesprek gaan over pesten en het hanteren van een pestprotocol. In overleg met de 

deelnemers wordt nog een 6e bijeenkomst gepland. 

TIJDSTIP: 14.00-16.30/17.00 UUR 

LOCATIE: DE NIEUWSTE PABO, SITTARD 

Alle trainingen vinden plaats op woensdagmiddag

Data trainingen 2018

(Uiterste aanmelddatum 22 augustus 2018) 

29 augustus 

12 september

10 oktober 

31 oktober

21 november

23 januari

Deze training wordt mede 

mogelijk gemaakt door:

DEZE SCHOLING VOLDOET 
AAN DE KWALITEITSEISEN 
VAN REGISTERLERAAR!

Data trainingen 2019

(Uiterste aanmelddatum 9 januari 2019) 

16 januari 

13 februari

13 maart

10 april 

Aanmelden    
              

Meld je aan voor een van bovenstaande trainingen en mail je 

naam, voor welk bestuur je werkt en je werkmailadres naar 

Jacqueline Nieskens: jacqueline.nieskens@fontys.nl

Na de aanmelding gaan we er van uit dat je alle 

bijeenkomsten aanwezig bent. Inschrijving op datum van 

binnenkomst, maximaal 25 deelnemers per training.

Col Pesten

Col Ouderbetrokkenheid


