Klaar voor een uitdaging?

Programma:

•

oktober 2013 introductie
(in de eigen school of partnerschool)

•

November en januari 2 x workshop
Coachend leren leren (KHLeuven)

•

12 februari 2014 gemeenschappelijke
studiedag (KHLeuven)

•

maart 2014 1 x workshop lesson study
en differentiatie (KHLeuven)

Inschrijven kan op www.pdcl.be

PDCL - KHLeuven
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

•

April of mei 2014 voorstelling
differentiatietraject (in de eigen school
of partnerschool)

pdcl@khleuven.be
016 37 56 22

Gratis project

Doelgroep: lerarenteams 4de, 5de en 6de
Prioritair nascholingsproject 2013-2014

Methode: lesson study:

KHLeuven i.s.m. Eureka Leuven
Top! Score - effectief differentiëren en
coachend leren leren in bovenbouw

Lesson study is een Engelse vertaling van
het Japanse Jugyokenkyu. Letterlijk in het
Nederlands vertaald betekent het ‘lessen
bestuderen’. Bij lesson study worden lessen

leerjaar gewoon of buitengewoon
basisonderwijs en eerste graad secundair
onderwijs, zorgcoördinatoren,
leerlingbegeleiders, CLB-ankers,
pedagogische begeleiders

Coachend leren leren:

gezamenlijk door leraren bestudeerd,

De deelnemers doorlopen een

voorbereid en gereviseerd. Dit alles gebeurt

proces van coachend leren leren met

onder begeleiding van een extern

hun leerlingengroep. Met deze

deskundige die zowel procesmatig als

werkwijze gaan scholen op zoek naar

inhoudelijk ondersteunt. Via Lesson Study

een gedifferentieerde aanpak en

werken leerkrachten in vakgroepen aan de

evaluatie, waarbij de volledige klasgroep

probleemstelling die zij herkennen in het

niettemin de vooropgestelde norm

differentiëren van aanbod en evaluatie. De

behaalt. Vervolgens verbreden zij de

aanpak van Coachend leren leren die zij met

scope van differentiatie en delen

hun klas vooraf hebben doorlopen, wordt

Plaats en data: KHLeuven, Hertogstraat 178,

succesvolle differentiatiemodellen in de

zo in het project verankerd door wederzijdse

3001 Heverlee of adres van de deelnemende

klasorganisatie.

reviews en uitwisseling.

school

Voorwaarden: Scholen nemen deel in duo:
1 basisschool + 1 secundaire school.
Elke school heeft minimum 3 leerkrachten
die zich engageren om het project ‘Coachend
leren leren’ in de eigen klas toe te passen in
de loop van de maanden oktober-december.

