IB 3.0
Workshop

Workshop

Wie staat er bij jou aan het roer?
Als jij ’s morgens jouw eerste voetstap over de drempel van de school zet
begint je werkdag: ‘Wat ga jij als eerste doen? Zoek jij nog even contact
met……? Waarom kies jij hiervoor? Wat volgt daarna?’
In deze workshop kijken we vanuit de driehoek:
leerkracht - directie - ib naar jouw rol.
Onderwerpen die aan bod komen:
- welke rol heb jij?
- welke positie neem jij in?
- wat wil jij bereiken?
- hoe doe jij dat?
Als ib-er ben je de spin in het web.
Hoe geef je sturing? Hoe volg je? Hoe stem je af? Hoe ben je effectief?
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In deze workshop van 3 uur gaan we dit
onderzoeken;
Vanuit je eigen ervaringen geven we
tools om je eigen doelmatigheid en effectiviteit als ib-er te versterken! Neem
het roer in eigen handen, Ib 3.0…
Een ib-er die zijn rol kent en inneemt binnen passend onderwijs!
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De workshop IB 3.0 wordt zowel
aangeboden voor ib-ers die
individueel inschrijven als ook in
company voor IB-ers uit hetzelfde
bestuur of samenwerkingsverband.
Locatie in overleg.
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Coaching on the job

Locatie
De workshop IB 3.0 wordt voor individuele IB-ers aangeboden in Laren
in de trainingsruimte van InterZin,
Leemzeulder 27
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Investering
1 middag van 14.00 uur tot 17.00
uur 175 euro per persoon
Vrijgesteld van BTW
In company, in overleg.
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Aanmelden
Stuur een mail naar info@interzin.nl of
naar info@peterderks.nl en je ontvangt
dan verdere informatie.

prijs van de workshop.

Over ons:

Peter Derks,
Coaching en advies, IB op maat
www.peterderks.nl
info@peterderks.nl
06-164 868 87
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