Scrum
in de schoolorganisatie

•
•
•

Stel je voor dat…
docententeams effectiever met hun tijd konden omgaan,
prioriteiten stelden en het werk af kregen.
het MT met de juiste focus de juiste dingen kon afmaken.
samenwerking met collega’s makkelijker werd en de 		
vergaderingen korter.
Scrum maakt dit allemaal mogelijk.

Introductie
In deze oriënterende bijeenkomst wordt helder wat Scrum is
en kan opleveren. Daarna volgt het definitieve besluit om
met Scrum te gaan werken en deel te nemen aan het traject.

Traject for professionals
Starten met Scrum Zes tot acht dagdelen om het eigen
werk met Scrum aan te pakken.
Scrum onderhouden Enkele dagdelen om het werken
met Scrum na enige tijd op te frissen (maatwerk).
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Starten met Scrum kent deze onderdelen:
Foundation-sessies geven inzicht in Scrum: theorie & praktijk
In de Storymap-sessie maakt het team een eigen Storymap,
die leidt tot een geprioriteerde lijst met op-te-pakken-zaken.
Tijdens de Planning-sessie start het team met de eigen
Scrum; de rollen zijn duidelijk, het Scrumbord wordt ingericht en de Sprints worden gepland.
Begeleiding on the job op de eind-/begindagen van de Sprint
zorgt ervoor dat het Scrumproces goed op gang komt.

Effectiever werken in MT, sectie of
team? Nieuw onderwijs ontwikkelen
of een project realiseren?
Scrum zorgt voor focus, resultaat
en werkplezier.

Eerst een grondige oriëntatie,
dan pas het besluit.

In company traject
Voor samenwerkende teams
van 5 tot 9 mensen.
Volgde het hele team al eens
een Scrum@School basistraining?
Dan worden inhoud en omvang van
het starttraject in overleg bepaald.

Belangstelling?
Neem contact op voor een gesprek
of vraag een offerte aan via
info@scrumatschool.nl.

Op weg naar een Agile school
Begeleiding bij de transitie naar een Agile school: een school
waar in alle geledingen (dus ook in de klas) de Agile principes
zichtbaar zijn en waar gewerkt wordt met Scrum@school.
Starten met een introductie en intake, daarna in overleg het
traject op een Agile manier vormgeven.

Geaccrediteerd in Lerarenregister.

Onze trainers hebben ruime
ervaring met de implementatie
van Scrum in organisaties en
kennen het onderwijs van dichtbij.

www.scrumatschool.nl

