Training

Opzet training
Een training is actief, praktisch en direct toepasbaar. Korte theoretische achtergrond, Scrum zelf
ervaren, eigen onderwijs scrum-klaar maken. Tijdens de training bereid je Scrum in je eigen groep voor,
zodat je na afloop direct van start kan.

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.

Materialen
Inbegrepen zijn ondersteunende Scrum materialen: handleiding, groot Scrumbord voor hele groep,
Scrumborden voor leerlingenteams, post-its en digitale materialen voor teamvorming en reflectie.

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.

SCRUM-IN-A-DAY (open inschrijving)
voor leraren die Scrum willen inzetten in hun groep
duur hele dag (10.00 – 16.30 uur), zodat je klaar bent om met Scrum te starten in de groep
kosten € 295 pp in btw inclusief handleiding, Scrumborden, digitale materialen, catering

TERUGKOMMIDDAG (open inschrijving)
voor leraren die Scrum nog beter willen toepassen en willen leren van collega’s
duur middag (14.00 – 17.00 uur)
kosten € 75 pp in btw

INCOMPANY

(binnen de eigen school of het eigen bestuur)

voor

ambitieuze teams die met Scrum 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 2 dagdelen training, starten in de groep, 1 dagdeel intervisie, coachting en verdieping.
kosten op basis van offerte; aanvragen via info@scrumatschool.nl

Data en inschrijving
Voor data en inschrijving zie www.scrumatschool.nl
Een training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvang je hierover bericht.

