UPDATE
AUGUSTUS
2019
ONTWIKKELACADEMIE T-PRIMAIR
Sinds vorig schooljaar is De Ontwikkelacademie
een onderdeel van T-PrimaiR geworden. Er is een
regiegroep opgericht met leden van
verschillende besturen van T-PrimaiR. Deze
regiegroep is verantwoordelijk voor het
doorontwikkelen van De Ontwikkelacademie.
Voor komend schooljaar staan er enkele
belangrijke wijzigingen op de planning.

AANBOD TOT DE HERFSTVAKANTIE
Hopelijk hebben jullie allemaal een goede
zomervakantie gehad en is de batterij weer opgeladen
om vol energie de gemaakte plannen voor dit schooljaar
te realiseren. Naast het HPO traject dat we met de hele
Stichting volgen, staat er ook alweer een mooi aanbod
klaar op De Ontwikkelacademie om je te inspireren,
enthousiasmeren, motiveren en verder te
professionaliseren. Dit om je een nog betere
professional te maken of je de hulp te bieden die je
nodig hebt om je energie beter op peil te houden. Hier
een greep uit het aanbod tot aan de herfstvakantie.
Sommige events worden pas later opengesteld voor een
groter publiek, zodat jullie als eerste de kans hebben om
je in te schrijven.
27-08: opening-schooljaar-2019-2020
11-09: Inspiratiesessie Doorleefboek
16-09: Aandacht voor intense emoties bij jonge kinderen
17-09: Mijn Ontdekrijk
19-09: Kick Off nieuwe strategische koers
27-09: Sportevent Opmaat/ Jan Ligthart
02-10: Module Master EN GSEL4 (complexe situaties en
externaliserend gedrag)
08-10: Bijeenkomst fusie en WNRA
09-10: AHA! Waarnemen (Aandachtig Helder Anders)
22-10: Lean binnen het onderwijs
24-10: Smaakmakers in jeugdboeken
En er is nog veel meer! Kijk voor het volledige aanbod op:
www.ontwikkelacademie.nu Wil je als eerste op de hoogte zijn
als er nieuw aanbod wordt geplaatst? Schrijf je dan via de
website in om de alerts te ontvangen. (rechts bovenaan)

1. Vanaf nu is het voor besturen mogelijk om
kosten te verrekenen voor het volgen van door
hen aangeboden scholing. Dit betekent dat er bij
een event dus ook een bedrag per deelnemers
kan staan. Voor personeel van Jan Ligthart en
Opmaat wordt deze scholing in principe
bovenschools betaald. Je hebt dan wel
toestemming nodig van je directeur om naar de
scholing te gaan.
Let op: dit geldt niet voor eventuele vervanging
die nodig is. Overleg dus altijd met je directeur
als je scholing wilt volgen.
Als je je te laat (uiterlijk een week voor aanvang)
of niet afmeldt voor een event, worden de
kosten wel doorberekend aan de school. De
directeur kan ervoor kiezen dit bedrag in
rekening te brengen bij de medewerker.
2. Ook het uiterlijk en de werking van de website
gaan veranderen. Hiervoor wordt een
klankbordgroep opgericht. Vanuit de
inventarisatie van de scholingsbehoefte hebben
we hier ruimschoots aanmeldingen voor
gekregen. Dank hiervoor.

Veel ontwikkel-plezier en hopelijk
tot snel bij een van de events van
De Ontwikkel Academie

