praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
Aanbod Taakspel 2020 – 2021
Onderwijsadvies heeft de volgende varianten in
het aanbod van Taakspel die voor jou interessant
kunnen zijn.

Algemene trainingen
voor nog niet geschoolde leraren en intern begeleiders
Taakspel in de klas (groep 3 t/m 8)
Taakspel is een speelse en doelmatige manier om gewenst gedrag te stimuleren. Dit gebeurt
tijdens reguliere lessen met de hele klas, zowel bij werkmomenten als bij de instructie.
Beloningen en complimenten maken dat leerlingen en jijzelf dit spel met veel plezier spelen.
En het is onderzocht: Taakspel werkt! Het Taakspel bestaat uit drie trainingen en
klassenconsultaties (door onze geschoolde onderwijsadviseurs of door de geschoolde
interne Taakspelcoördinator van de school).
Trainingsdata en tijden:
OA Hoofddorp: 16 september 2020, 13 januari 2021 en 7 april 2021 van 13.30-16.00 uur.
De cursus kan tevens als teamscholing georganiseerd worden.
Kosten: Drie trainingen €290,- per leraar. Daarnaast vinden er klassenconsultaties plaats,
waarvoor een offerte op maat gemaakt zal worden.
Voor meer informatie of inschrijven kun je contact opnemen met Annet van Eck
(a.vaneck@onderwijsadvies.nl) of Martine van den Hoek (m.vdhoek@onderwijsadvies.nl). Je
kunt je ook inschrijven via www.onderwijsadvies.nl.

Taakspel voor kleuters (herziene versie)
Taakspel voor Kleuters is een speciale versie van Taakspel voor
leraren in groep 1/2 (en groep 3) die op een prettige manier een
fijne sfeer bewerkstellingen. Ook bij jongere kinderen heeft men
behoefte aan Taakspel. Want met Taakspel hebben de kinderen
meer tijd en aandacht voor hun werk, spel of activiteit. En het is
rustiger en gezelliger in de groep! Het Taakspel bestaat uit drie
trainingen en klassenconsultaties (door onze geschoolde onderwijsadviseurs of door de
geschoolde interne Taakspelcoördinator van de school). Bij voldoende aanmeldingen zal er
een aparte training voor Taakspel voor kleuters worden georganiseerd. Mochten er minder
dan zes aanmeldingen zijn, dan zullen de deelnemers meedoen met bovenstaande Taakspel
in de klas cursus. De cursus zal zich dan toespitsen op de groepen 1 tot en met 8.
Trainingsdata en tijden:
OA Zoetermeer: 7 oktober 2020, 20 januari 2021 en 14 april 2021 van 13.30-16.00 uur.
De cursus kan tevens als teamscholing georganiseerd worden.
Kosten: Drie trainingen €290,- per leraar. Daarnaast vinden er klassenconsultaties plaats,
waarvoor een offerte op maat gemaakt zal worden.
Voor meer informatie of inschrijven kun je contact opnemen met Annet van Eck
(a.vaneck@onderwijsadvies.nl) of Martine van den Hoek (m.vdhoek@onderwijsadvies.nl).

Aanbod voor de borging van Taakspel
Taakspel intervisie/netwerkbijeenkomst voor intern begeleiders
Tijdens deze 2 uur durende bijeenkomst krijg je de nieuwste theoretische achtergronden
rond Taakspel en krijg je tips om Taakspel beter te borgen toegespitst op je school. Het kan
ook zijn dat Taakspel niet door iedereen meer gespeeld wordt op jouw school. Je krijgt
handvatten om het Taakspel weer een nieuw leven in te blazen. Als laatste wordt er
aandacht besteed aan intervisie, waarin je met andere intern begeleiders je Taakspel
ervaringen en tips uitwisselt.

Terugkommiddag voor leraren
Wanneer je een tijd geleden de cursus hebt gevolgd, kan het raadzaam zijn om het Taakspel
op te frissen. Tijdens deze 2 uur durende bijeenkomst worden de nieuwste inzichten op
Taakspel gebied met je besproken. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het
opfrissen van de principes die het Taakspel zo effectief maken. De middag staat voor een
groot deel in het teken van intervisie, waarin je met andere leraren ervaringen uitwisselt en je
vragen beantwoord kunnen worden.

Opfris/Intervisiebijeenkomst voor schoolteams
Als Taakspel door (een deel van) je team wordt gespeeld, dan kun je de taakspelbegeleider
uitnodigen voor een opfris/intervisiebijeenkomst op je eigen school, bijvoorbeeld tijdens een
teamvergadering of een studiedag. Meerdere scholen hebben de meerwaarde van een
opfris/intervisiebijeenkomst reeds ervaren.

Interesse?
Wanneer je geïnteresseerd bent in het bijwonen van één van de borgingsbijeenkomsten of
meer informatie wilt over manieren van borgingsactiviteiten, kun je contact opnemen met:
Annet van Eck (a.vaneck@onderwijsadvies.nl) of
Martine van den Hoek (m.vdhoek@onderwijsadvies.nl)
Bij zes of meer aanmeldingen, wordt de bijeenkomst op een nader te bepalen datum, locatie
en tijdstip gepland.

