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Een training voor het hele team
Leerlingbesprekingen starten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Om achter
deze onderwijsbehoeften te komen moeten
docent kunnen signaleren en deze signalen
om kunnen zetten naar handelen in de klas
(handelingsgericht werken).
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Interne deskundigheid
Voor een goede inbedding in de school is
het belangrijk dat iemand in de school ‘eigenaar’ wordt van het traject Effectieve
Leerlingbesprekingen
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Vervolgactiviteiten
In overleg met de schoolleiding kiezen veel
scholen voor een of enkele van de volgende
vervolgactiviteiten.




Meer informatie
Wilt u meer informatie, belt u dan even
met Inge Hummel, 06 284 73 986 of stuur
een e-mail i.hummel@cordys.nl.
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De bewaking van de kwaliteit van de
handelingsplannen, gemaakte afspraken



Leerlingbesprekingen nemen in de

De begeleiding van de mentoren bij het

en proces.


Effectieve leerlingbesprekingen

U kunt ook de Praktijkgids Leerlingbesprekingen bestellen via de boekhandel of via

Hoe bereik je nu dat de leerling-

www.cordys.nl.

besprekingen effectief zijn en lei-

Kijk op de site ook voor andere trainingen
voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

den tot gezamenlijk geformuleerde actiepunten en activiteiten
waarvan de leerling profijt heeft?

