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Trainingen 

Aan de slag met leergesprekken 
 
Doelgroep: leerkrachten PO 
 

Data: 22 mei en 19 juni 2019  
Tijd: van 13.30 – 16.30 uur 
 

De inhoud 
In twee trainingen rondom leergesprekken word je wijzer over en beter in het voeren van 

leergesprekken met jouw leerlingen. Als kinderen medeverantwoordelijk worden voor hun eigen 

leerproces, is het leergesprek een essentieel middel om elkaar van de nodige informatie te voorzien 

om een kindgericht onderwijsaanbod in te richten. Een goed gesprek vormt een belangrijke bijdrage 

aan effectief en succesvol onderwijs.  

 

Tijdens de eerste training brengen we de verschillende voorwaarden en gesprekstechnieken in beeld. 

Wat vraagt een goed gesprek van jou? Hoe organiseer je dat in jouw eigen groep? Wat mag je van 

kinderen verwachten en welke rol spelen ouders in een goede communicatie rondom het kind.  

 

In de tweede training stemmen we af op jouw eigen praktijk en werken we aan een gedegen 

vertaling naar jouw eigen groep.  

Schrijf je in en laat ons weten waar jij nieuwsgierig naar bent. Jouw vraag is onze opdracht. 

 
Plaats : Accrete, Kanaalweg 4, Blokzijl 
 

Prijs : € 300,00 per deelnemer voor beide trainingen. Onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW. 

 

Inschrijven kan tot 8 mei 2019. Stuur een mail naar info@exova.nl. Vermeld hierbij: 

- N.a.w. school 

- Naam deelnemer 

- Mailadres t.b.v. factuur* 

- Eventuele vragen 

*factuur wordt alleen per mail verzonden. Betaling binnen 2 weken na ontvangst factuur. 

 

Annuleren 
Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Geef dit door via info@exova.nl. 
Annulering tot twee weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- 
administratiekosten. Bij annulering binnen twee weken voor aanvangsdatum, bent u het volledige 
deelnemersbedrag verschuldigd. 
Bij annulering door EXOVA Leerschool in verband met onvoldoende deelname of overmacht krijgt, u 
100% van uw inschrijfgeld terug. 
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