Scholing
Opbrengsten
Je bent als leerkracht in staat om Scrum@school goed aan te leren en te begeleiden, zodat je leerlingen
effectief en zelf-organiserend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter gaan presteren.
Zelf ontwikkel je een ‘Kaizen’ mindset: blijven verbeteren in kleine stapjes.

Tijden
14.00 – 17.30 uur (dagdeel); 10.00 – 17.30 uur (hele dag)

Aantal deelnemers
Een scholing kan doorgaan bij 10 deelnemers (leraren van groep 5 t/m 8). Maximaal 20 deelnemers.
Deelname door meerdere collega’s van een school verhoogt de opbrengsten van de training.

ZORGVULDIG

(incompany of bovenschools)

voor

ambitieuze teams die met Scrum@school hun onderwijs willen verbeteren en dit doordacht en
zorgvuldig willen aanpakken. Eigenaarschap, gepersonaliseerd samenwerken, diepgang in
thema’s en projecten, rekenen en taal via zelforganisatie, kinderen werken met eigen borden.
duur 3 dagdelen training, starten in de groep, 2 dagdelen ervaringen delen en verdiepen.
kosten op basis van offerte; aanvragen via info@scrumatschool.nl

VLOT (open inschrijving)
voor leraren die Scrum@school willen uitproberen en willen leren van de ervaringen van collega’s
duur 2 dagdelen training, starten in de groep, terugkommiddag om ervaringen te delen
kosten € 345 per persoon inclusief catering, alle materialen en digitale helpdesk

SNEL

(open inschrijving)

voor leraren die willen kennismaken met Scrum@school en Scrum wel eens willen proberen
duur hele dag training, daarna starten in de groep; evt. aansluiten bij landelijke terugkommiddag
kosten € 295 pp in btw inclusief lunch, alle materialen en digitale helpdesk; evt. terugkommiddag € 50

Register Leraar
Bewijs van deelname bij 85 % aanwezigheid. Accreditatie in Register Leraar voor 36 RU (zorgvuldig
traject; 22 uur contacttijd, 14 uur zelfstudie). Accreditatie in aanvraag voor overige trajecten.

Data en opgave
Voor data en mailadres voor inschrijving zie www.scrumatschool.nl
Download het inschrijfformulier van de website en mail dit ingevuld naar de betreffende trainer.
Inschrijving is definitief na insturen van dit inschrijfformulier.
De training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvangt u hierover bericht.

