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Cultuur
Wat zijn de kenmerken van een professionele en effectieve schoolcultuur? Welke patronen kun
je herkennen in je team en hoe ga je hiermee om? Werken aan jouw rol als model in het team
en als leidinggevende die werkt en schaaft aan een cultuur waarin met plezier optimaal samengewerkt en gepresteerd kan worden.

Effectieve

Dialoog

activiteiten 2019 - 2020

Persoonlijk traject
Intervisie
ar. In een veilige en
Inter visie is leren van en met elka
je met casussen
ga
ng
setti
chte
geri
ing
op ontwikkel
n, samen opstelle
en
Vrag
.
van elkaar aan de slag
chen zijn elementen
coa
icht
sger
ssing
oplo
ken,
den
bijeenkomsten.
die centraal staan tijdens deze
Individuele coaching
onderdeel van deze
1-op-1 coaching is een extra
de logische niveaus
met
o.a.
en
werk
We
ing.
train
ching, Management
coa
tieve
oca
van Bateson, prov
g, wondervragen
chin
Drives, oplossingsgerichte coa

Locatie
Op een prachtige locatie in Laren
gaan we met elkaar aan de slag.
Investering
8 studiedagen €2250,- over dit
bedrag is geen btw verschuldigd.
Wanneer
Maandag 16 september
Vrijdag 11 oktober
Maandag 25 november
Vrijdag 17 januari
Maandag 10 februari
Vrijdag 27 maart
Maandag 11 mei
Vrijdag 19 juni

etc.?
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van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Aanmelden
Stuur een mail naar info@interZin.nl
en je ontvangt van ons informatie
over het vervolg en de
intakeprocedure.
studiebelasting: 60 uur contacttijd
voorbereidingstijd/praktijkopdrachten: 50 uur
totaal: 110 uur
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De trainers zijn beide DD level 4
opgeleid en hebben veel ervaring
met leidinggeven in het onderwijs.
Zowel in het PO als in het VO.

www.interzin.nl

