Proeverij
Actief Ouderschap
‘Dat nascholing zo heerlijk én inspirerend kan zijn!’
- Leerkracht groep 5
Dineren en leren

Tijdens een Proeverij vergroot u uw kennis en kunde als het gaat om het thema ‘Samenwerken met
Ouders’. Dat doen we onder het genot van een heerlijk drie-gangenmenu, dat onze kok speciaal voor u
bereidt. Er zijn verschillende experts van Actief Ouderschap aanwezig, die de leerkrachten/professionals ‘op
maat’ bedienen. We stellen samen de menukaart vast!

Verloop van de avond

Tijdens de avond benutten we niet alleen de expertise
van Actief Ouderschap, maar ook de kennis en ervaring van de aanwezige deelnemers. We bieden elkaar
praktische tips en vragen elkaar om raad: ‘Hoe zou jij
dit doen?’. We sluiten af met een dessert, waarbij we
ingaan op hoe we de opgedane kennis en tips implementeren binnen de eigen werksituatie.

Verbreden of verdiepen?

In overleg kiest u voor een proeverij die verbreedt (zoals hierboven beschreven) of verdiept.
Verbreden doen we door verschillende scholen bij
elkaar te brengen. Daarbij is extra aandacht voor ‘leren van elkaar’ en uitwisselen van praktijkvoorbeelden; een kijkje in de keuken bij andere scholen.

‘Ieder kind heeft elke dag een nieuwe kans.
Hun ouders verdienen dat ook!’ - Deelnemer
proeverij over wat zij meeneemt naar huis/school.

Verdiepen kan op een specifiek thema in de eigen
school/organisatie. De experts van Actief Ouderschap zijn thuis in tal van onderwerpen. Als een team
bijvoorbeeld ‘omgekeerde tien minutengesprekken’
wil invoeren of ‘social media beter wil benutten’
maken wij voor u een menu op maat.

Wat kunt u verwachten?
•
•
•

We stellen het programma in overleg met u op
Onze kok maakt een heerlijk driegangen-diner
op uw locatie
Onze trainers verzorgen samen met de kok een
inspirerende, leerzame avond in informele sfeer

‘Het was zo leuk dat ik
de tijd vergat!’
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