Tweedaagse opleiding

Snappet train-de-trainer
betekenis geven aan data & differentiëren met oog voor uw specifieke schoolpopulatie
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Met de komst van een nieuwe generatie digitale leermiddelen zoals Snappet verandert de rol
van de leerkracht en de IB’er. Meer dan voorheen dienen leerkrachten te werken vanuit kennis
van leerlijnen en leerdoelen. Wil je meer betekenis geven aan data door deze te verbinden aan
didactisch handelen? Of je collega's en bestuur adviseren over en begeleiden bij Snappet? Na
deze tweedaagse kent Snappet geen geheimen meer voor je!

Vraag jij je ook af je wel alles uit het les- en differentiatiemodel haalt? En hoe
het leermiddel zich verhoudt tot (de diepte van) het leren? Om Snappet
optimaal en effectief te integreren in het onderwijs is verdiepende
didactische kennis een must. De Snappet train-de-trainer opleiding van O21
gaat verder waar de gratis begeleiding van Snappet eindigt. Je brengt jouw
kennis tot expert-niveau en kunt je collega's nog beter begeleiden.

Inhoud van deze opleiding
Dag 1: doorgronden van het middel en de eigen
schoolontwikkeling
Je leert de verschillende lesfasen van het directe
instructiemodel te verbinden met de inzet van Snappet.
Waar liggen de mogelijkheden en met welke risico’s
moet je rekening houden? We bestuderen het
dashboard grondig en staan stil bij jouw persoonlijke
doelstellingen. Je ontvangt een tool waarmee je de
huidige kennis en vaardigheden van jouw team(s)
omtrent de inzet van Snappet in kaart kunt brengen.
Wat heeft je team nodig en hoe breng je jouw kennis
over? Met handreikingen, kijkwijzers en goodpractices
ben je na deze dag in staat om planmatig binnen jouw
school aan de slag te gaan.
Dag 2: analyseren en differentiëren met digitale
leermiddelen
Op deze dag gaan we dieper in op het differentiëren met
adaptieve digitale leermiddelen. We behandelen
thema’s als sturen op leerlijnen, afstemmen op de
populatie en gepersonaliseerd leren. Hoe koppel je het
leermiddel aan het groeps- of onderwijsplan en hoe ga
je om met de verschillende leerresultaten?

Trainers

Nico Meijer

Elise Luiten

We bekijken de mogelijkheden om de data in het
dashboard grondig(er) en cyclisch te analyseren en
hiernaar te handelen. Ook krijg je handvatten voor
het voeren van gesprekken met ouders hierover.

O21: specialisten in Snappet
O21 heeft de afgelopen jaren ruim 200 Snappetspecialisten opgeleid en honderden scholen
begeleid bij de didactisch inhoudelijke inzet van
Snappet, passend bij de specifieke schoolvragen en
-populatie. Dankzij deze jarenlange ervaring kennen
onze trainers alle mogelijkheden en uitdagingen bij
de inzet van Snappet in het onderwijsproces.

"Goede en duidelijke opleiding met volop ruimte voor brainstormen
over praktijkervaringen."
"Vaker een cursus gevolgd, maar zelden zo diepgaand. Jullie gaan
echt verder vanaf het punt waar Snappet stopt!"

Concrete resultaten

Praktische informatie

Na de Snappet tweedaagse train-de-trainer:
heb je jouw eigen kennis rondom het dashboard
voor de leerkracht (en leerlingrapport!) op expertniveau kunnen verbinden aan didactisch handelen.
kun jij de inzet van Snappet effectief integreren
binnen de verschillende lesfasen van het directe
instructiemodel.
heb je middels een handige tool de vaardigheden en
wensen van jouw team in kaart kunnen brengen, om
ook de volgende stap te kunnen maken op
schoolniveau.
weet je waar mogelijkheden en risico’s liggen.
ben je in staat planmatig in jouw school aan de slag
te gaan.
heb je onder andere kennis over het koppelen van
Snappet aan het cyclisch handelen, groeps- of
onderwijsplan en over omgaan met verschillende
leerresultaten.
kun je collega’s en het bestuur adviseren over en
begeleiden bij Snappet.
De inhoud biedt verdieping en geeft - met tools en
uitgewerkte hulpmiddelen - concreet handelingsperspectief voor de (verdere) ontwikkeling van jouw
team en de school.

Locatie
De tweedaagse wordt meerdere malen per jaar
gegeven in de regio's Noord, Midden en Zuid. De
actuele data staan op onze website.
Deze opleiding kan ook incompany verzorgd worden
(vanaf circa 8 deelnemers). Neem contact met ons op
voor meer informatie.
Studiebelasting
Twee dagen van 10.00 tot 16.00 uur
Voor wie
Deze tweedaagse train-de-trainer opleiding is bedoeld
voor leerkrachten, IB’ers en (bovenschools)
onderwijskundig ICT’ers die werken met Snappet en
die deze kennis willen delen met collega's.
Prijzen en data
Voor het actuele aanbod en prijzen bekijkt u onze
website. Klik hier voor het overzicht.
Validatie
Deze opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl.

Aanmelden of meer weten?
Neem via e-mail of telefonisch contact op met Nico Meijer, nico@o21.nu, tel. 06 – 13 14 19 57 of vul het
formulier op onze website in.
Over O21
O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT.
Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.
O21 onderwijs advies | www.o21.nu | info@o21.nu | Spoorlaan 2A | 2411 ER Bodegraven

