Seminar Agile
leren en werken

nu ook voor uw school binnen handbereik

SCRUM IN DE KLAS
=
eigenaarschap + samenwerken + 21st Century skills
=
diepgaand leren
SCRUM IN HET TEAM
=
focus + effectief samenwerken + meer resultaat
=
minder werkdruk

Waarom Scrum?

Waarom Scrum?
In het bedrijfsleven zorgt Scrum wereldwijd voor
meer snelheid, wendbaarheid, productie en plezier.
In het onderwijs zorgt Scrum@school vrijwel direct
voor meer motivatie, eigenaarschap en zelforganisatie.
Met deze innovatieve methodiek werken leerlingen
en studenten beter en effectiever samen, leren ze
diepgaander en ontwikkelen ze zich als persoon.
21st Century Skills komen daarbij als vanzelf aan bod.
Daarnaast wordt Scrum@school ook gebruikt door
onderwijsprofessionals die hun niet-lesgebonden werk in
minder tijd beter willen doen. Dankzij de helderheid in
rollen en verantwoordelijkheden wordt de afstemming
tussen zelforganiserende teams en management
vanzelfsprekend en effectief. Professionals voelen zich
mede-eigenaar van innovaties , die daardoor meer
gedragen worden.
Programma
Wat is Scrum; de energie van Scrum zelf ervaren in
een Scrum Game; ervaringen met Scrum in de klas;
Scrum als werkmethodiek voor zelforganisatie

Voor wie?
Voor docenten, teamleiders en schoolleiders
uit VO, MBO, HBO
Wat levert deelname op en wat kost het?
Het seminar geeft u zicht op de mogelijke meerwaardevan
Scrum voor uw school en de zelforganisatie binnen uw
school en laat u kennismaken met een methodiek om uw
onderwijs te verbeteren. Dankzij de gastvrijheid van onze
partners zijn aan dit Seminar voor u geen kosten verbonden.
Hoe inschrijven? 				
Schrijf direct in op www.scrumatschool.nl/activiteiten
Of reserveer uw plek met een mail aan
info@scrumatschool.nl
OL!
VOL=V
Vermeld daarbij de volgende gegevens:
naam, functie, school en datum van het seminar.		
Na opgave rekenen we op uw komst
(of de komst van een vervanger).

31 mr t

EromesMarko

Wijchen

2 apr

De Meshallen

Amsterdam

7 apr

Locatie centrum

Tijden

13.30 - 16.30 uur

Hoogeveen

www.scrumatschool.nl

