Opleiding Profilering leesconsulent
Vergroot je rendement in de school door effectieve communicatie.

NB Deze opleiding (voorheen Leesconsulent verdieping) is ook in te kopen voor teams of op locatie. Neem voor meer
informatie contact op met opleidingen@debibliotheekopschool.nl.
Profiel
Een verdiepingsmodule voor leesconsulenten, die al enige ervaring hebben opgedaan op school en hun eigen
effectiviteit onder de loep willen nemen en verbeteren. Door anders en bewust te communiceren verbeter je je relaties
en krijg je als leesconsulent een sterke en duidelijke plek in de school. Voorwaarde is dat je de opleiding leesconsulent
hebt afgerond, of al meerjarige ervaring hebt als leesconsulent.
Als leesconsulent werk je op verschillende scholen, maar je bent geen onderdeel van het team in de school. Daar is
veelal een volle agenda, veel druk(te) en weinig tijd. Dit maakt het niet makkelijk om je positie als expert, die een
bijdrage levert aan ‘meer lezen, beter in taal’, over het voetlicht te brengen. Hoe krijg je toch voldoende voet aan de
grond en kun je meer doen dan het runnen van de schoolbibliotheek?
De pioniersfase van de Bibliotheek op school is achter de rug, maar op sommige scholen blijft het een uitdaging om
de juiste ingangen te vinden om de aanpak verder te brengen. Vanuit je functie neem je verschillende rollen aan:
expert/leesbevorderaar, gesprekspartner voor leerkracht en/of directie, begeleider van vrijwilligers/ouder in de
schoolbibliotheek. Hoe kun je je persoonlijke effectiviteit in één of meerdere rollen vergroten, om zo de Bibliotheek op
school te borgen en verder te brengen?
Bereik vanuit individueel en teamperspectief
• Lichaamstaal en mentale uitstraling versterken
• Het belang van de Bibliotheek op school verwoorden
• Kijken en handelen vanuit verschillende gezichtspunten
• Doelgericht gesprekken voeren en bijsturen
• Omgaan met weerstand
• Ondernemend werken
• Elkaars professionaliteit versterken door kennisdeling
Resultaat
• Werkplezier en vitaliteit
• Weten waarvoor je gaat en staat en dit uitdragen
• Je producten en diensten scherp voor ogen houden
• Je moeiteloos bewegen door de school
• Als collega’s elkaar ondersteunen en ontwikkelen
Inhoud
In de training staan de praktijkvoorbeelden van de leesconsulenten centraal. Interessante opdrachten, (summiere)
theorie, kennisdeling en feedback zorgen voor een prettig leerklimaat. Twee dagdelen wordt er met een acteur gewerkt.

Dag 1

• Hoe profileer ik de Bibliotheek op school en mezelf op school?
• Hoe vertel ik het verhaal binnen de school, nadat het contract er ligt?
• Hoe word ik meer gehoord en gezien in de school?

mei 2017

Dag 2

• Hoe krijg ik het team van de school meer betrokken?
• Hoe creëer ik draagvlak?
• Hoe ga ik om met weerstand op school?

Dag 3

• Oefenen van lastige gesprekken op school.
• Hoe word ik effectiever als leesconsulent?
• Kernpunten uit dag 1 en 2 komen terug en het geleerde wordt toegepast in intervisie.

Certificering
Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de voorbereidingsopdrachten adequaat hebt
uitgevoerd.
Praktische informatie
Trainer:

Eppie van Beek

Opleidingsduur:

3 hele dagen van 9.30 – 16.00 uur

Studiebelasting:

3 opleidingdagen + voorbereidingstijd (praktijkopdrachten)

Looptijd:

3 maanden / frequentie eens per maand, oefendag na 3 maanden

Opleidingsdagen:

Utrecht - Volksuniversiteit
26 september 2017
7 november 2017
19 december 2017

Eigen bijdrage:

€ 750,-

Deelnemers:

10 – 12 deelnemers.
Bij minder dan 10 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Aanmelden:

Voor 1 september 2017 via het aanmeldingsformulier op www.debibliotheekopschool.nl
We nemen naar aanleiding van je intekenformulier mogelijk contact op voor een
telefonisch gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de opleiding en je
verwachtingen niet op elkaar aansluiten. We veronderstellen dat je de documenten uit de
toolkit van de Bibliotheek op school kent.

Annuleren:

Annuleren kan alleen in geval van bijzondere of persoonlijke omstandigheden. Bij
annulering binnen een maand voor aanvang – en wanneer er geen deelnemers op de
wachtlijst staan om de gereserveerde plaats over te nemen – wordt de totale eigen bijdrage
in rekening gebracht.
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