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Stoomcursus omgaan met ouders en leerlingen van nu door ITS op 23 en 30 november

admin, zondag 20 november 2011 - 23:27:21

Uit recent ITS-onderzoek blijkt dat 66 procent van de docenten aangeeft niet meer te weten hoe ze met probleemleerlingen en hun
ouders moeten omgaan. Daarom geeft het ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, zogenoemde Meesterklassen een zeer
populaire stoomcursus omgaan met ouders en leerlingen van nu.

Frederik Smit gaf een reactie in de uitzending van Hart van Nederland d.d. 15-11-2011

Interactieve probleemoplossende workshops:- David Kranenburg, directeur Brede Basisschool Caleidoscoop Almere en voorzitter
Stichting Actief Ouderschap, Tips en tools 100% ouderbetrokkenheid realiseren? - José Boone, eigenaar van bureau Via Dialoog.
De winst van geweldloos communiceren in (lastige) gesprekken tussen ouders, kind en school- dr. René Tolboom, leerkracht en
adviseur van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag Hoe investeren in de ouder-als-ouder? Simten Goren, beleidsmedewerker Diversiteit op de Haagse Hogeschool, Visie op en omgang met diversiteit- drs. Wilma Willems en
drs. Maartje Reitsma, senior adviseurs KPC Groep, Moderne vormen van effectieve communicatie, samenwerking en
medezeggenschap- Jannie Limburg, bureau PEERVIS, Straatcultuur in het onderwijs- Elise Sijthoff, oprichter/directeur Fysio
Educatief, Innovatieve aanpak: de klas beweegt! - Ercan Torun, directeur basisschool Cosmicus en bovenschools manager Cosmicus
Onderwijs, Integrale aanpak ouderbetrokkenheid op basisschool Cosmicus te Rotterdam - drs. Mirjam Faber, eigenaar van Vrolijk
opvoeden, Van "domme faalangstige jongen" naar "goed presterende fijne knul"! Hoe ouders en leerkrachten samen het verschil
kunnen maken - drs. Joke Kiewiet-Kester, helpt scholen met visie, functiemix en oudercontact, Samenwerken met ouders, 21
verbetermogelijkheden- drs. Henk Jansen, organisatieadviseur, Ouderbetrokkenheid en leerprestaties - Jeroen Veltheer, Zylt,
organisatieadvies in samenwerking, Medezeggenschap en passend onderwijs. Gaat er iets boven Groningen? - dr. Frederik Smit,
coördinator Expertisecentrum Ouders, school en buurt, Innovatieve en optimale medezeggenschap van ouders
Met inspirerende presentaties van: prof. dr. Louis Tavecchio, dr. Frederik Smit, drs. Lilian Vliek, drs. Adri Menheere
Schrijf u in vóór dinsdag 22 november 2011 en maak gebruik van (groeps)kortingen.
Kijk op het web voor het programma: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas
Voor inlichtingen: Frederik Smit: e-mail F.Smit@its.ru.nl; telefonisch 024-3653566 of 06-12413905

