Opleiding Onderwijslandschap primair onderwijs
Biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en
methodische en didactische aanpakken in basisonderwijs
Voor jou?
Je bent een leesconsulent met hbo-werk/denkniveau en hebt minstens twee jaar ervaring met de Bibliotheek op
school. Je hebt regelmatig te maken met bouwcoördinatoren, directie en team over de ontwikkeling binnen het taalleesbeleidskader. Deze opleiding is ook interessant voor onderwijsspecialisten po en/of teamleiders educatie die de
actuele stand van het primair onderwijs willen weten.
Resultaat
Aan het eind van deze opleiding heb je het volgende geleerd.
• Je hebt kennis over het basisonderwijs als onderwijsorganisatie (kaders, concepten, werkwijzen en trends).
• Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het taal- en leesonderwijs (o.a. taalbeleid, leesbevordering
en mediawijsheid).
• Je bent bekend met de methodische en didactische aanpakken in het basisonderwijs (kerndoelen, referentieniveaus).
• Je weet de kennis over onderwijsorganisatie, taal- en leesonderwijs en didactische aanpakken te verbinden met de
aanpak de Bibliotheek op school.
Programma
Dag 1

Leer de onderwijsorganisatie en de methodische en didactische aanpakken kennen
• Wie werken er op een basisschool (functies en taken)?
• Welke verschillende soorten basisscholen zijn er? Concepten en werkwijzen (openbaar,
bijzonder, speciaal, Dalton, Freinet, Montessori en Jenaplan).
• Wat is passend onderwijs?
• Wat is handelingsgericht en opbrengstgericht werken?
• Voor welke uitdagingen en dilemma’s staan scholen?
• Wat zijn kerndoelen, SLO-doelen, referentieniveaus?
• Hoe zit de taal- en leesmethode in elkaar?

Dag 2

Volg de trends in het onderwijs
• Hoe werken de kerndoelen, SLO-doelen, referentieniveaus?
• Wat is taal-, leesbevorderings- en mediawijsheidbeleid vanuit het onderwijs gezien en
hoe komt zo’n beleid tot stand?
• Welke rol kan de Bibliotheek hierin pakken?
• Hoe kan de Bibliotheek de school opbrengstgericht versterken?
• Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal- en leesonderwijs en
maatschappelijke veranderingen?

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

Avans+ Hogescholen - docent Ineke Vermeulen

Opleidingsduur:

2 dagen van 9.30 – 16.30 uur (incl. lunch)

Studiebelasting:

2 opleidingsdagen, voorbereidingstijd en opdrachten

Looptijd:

1 maand

november 2018

Opleidingsdagen:

Utrecht - Volksuniversiteit
18 maart 2019
8 april 2019

Eigen bijdrage:

€ 775,-

Deelnemers:

12-15 deelnemers
Bij minder dan 12 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Aanmelden:

Voor 14 februari 2019 via het aanmeldingsformulier op pro.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 toolkit van de
Bibliotheek op school weet te vinden en de relevante documenten kent.

Annuleren:

Deze aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze
opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken
voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor
aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer
je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de
annuleringsvoorwaarden.

november 2018

