Professionele ontwikkeling

Cursusoverzicht e-learning

Nieuw! Communiceren met ouders
Nieuw! Cruciale gespreksvoering
Vernieuwd! De leerkracht handelt professioneel

E-learning voor leerkrachten

De leerkracht in ontwikkeling
Binnenkort verwacht Datagestuurd werken

Pedagogische & Didactische vaardigheden
Actief betrokken leerlingen
Vernieuwd! Afstemming in de les
Alle leerlingen betrekken in de les

Vernieuwd! Mediawijzer met social media tools

Effectief vergaderen

Office 365 | Scan digitale vaardigheden

Nieuw! Groepsplanloos werken

Office 365 | Internetbasisvaardigheden

Persoonlijke effectiviteit voor leerkrachten

Office 365 | Outlook agenda

Privacy en de AVG

Vernieuwd! Duidelijke uitleg geven
Efficiënt gebruikmaken van de geplande onderwijstijd
Vernieuwd! Een taakgerichte werksfeer
Vernieuwd! Een uitdagende leeromgeving
Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen
Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen
Je taalgebruik afstemmen op de leerlingen
Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor de
organisatie van hun leerproces
Leerlingen kennis laten toepassen in andere situaties
Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven
Strategieën voor denken en leren

E-learning voor MR-leden

Respectvolle omgang van de leerlingen met elkaar
Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten
Nieuw! Steun bieden in de klas

E-learning voor schoolleiders

Werken met een meldcode
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Samen sterk voor een effectieve
aanpak van kindermishandeling
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De schoolleider professionaliseert

De schoolleider bevordert kwaliteitsgericht handelen

Kindermishandeling & Sociale veiligheid

huiselijk geweld. E-learning Wizard ondersteunt

De schoolleider regisseert de eigen ontwikkeling

De schoolleider communiceert met effect

Communiceren over geweld

dit doel door elke klant bij een volledig

Effectief vergaderen

De schoolleider creëert betrokkenheid

Edutrainers zet zich in voor de ontwikkeling van

Cyberpesten

abonnement gratis toegang te bieden tot het

Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)

De schoolleider draagt zorg voor medewerkers

de digitale geletterdheid van leerlingen door

Grensoverschrijdend gedrag door een collega

complete online cursusaanbod voor het PO van

met online leerblokken leerkrachten te scholen.

Huwelijksdwang W2019

de Augeo Academy.

E-learning Wizard ondersteunt dit doel door elke

. G Su
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Samen sterk voor
digitale geletterdheid

Offic

e 365

De schoolleider kan omgaan met

Implementeren van de meldcode W2019

Nieuw! De inspectie op bezoek

belangentegenstellingen

klant bij een volledig abonnement gratis toegang

Kindcheck W2019

De schoolleider beïnvloedt het denken

te bieden tot een aantal van deze leerblokken,

Kinderen veilig (chauffeurs leerlingenvervoer)

De schoolleider creëert draagvlak in de school

zoals genoemd in dit cursusoverzicht. Kijk op

Kind en rouw

De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid

www.edutrainers.com voor het complete

Langetermijngevolgen van kindermishandeling

De schoolleider werkt aan planmatig verbeteren

aanbod leerblokken. Deze kunt u als pluspakket
laten toevoegen aan uw eigen academie.

21e-eeuwse vaardigheden en ICT

Vernieuwd! Afstemmen op leerlingen met AD(H)D

De intern begeleider begeleidt de leerkracht in de

De intern begeleider zorgt voor reflectie en persoonlijke

Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren

Nieuw! Afstemmen op leerlingen met autisme

leerlingenzorg

ontwikkeling

in de klas
G Suite | Scan digitale vaardigheden
G Suite | Werken in de cloud
Nieuw! Lesgeven op afstand
Nieuw! Lesgeven op afstand – Onderwijs aan kleuters

De schoolleider stuurt op gedrag
Nieuw! Flitsbezoeken

Op veler verzoek ontwikkelen wij op dit moment ook e-learningcursussen voor
onderwijsassistenten. De eerste cursussen verwachten wij in 2020 te publiceren.

De intern begeleider werkt goed samen met externen

Nieuw! Gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT

organisatie

E-learning voor onderwijsassistenten

E-learning voor intern begeleiders
Begeleiding

Algemene scan digitale vaardigheden

De schoolleider kan werkdruk hanteren in de

* De leerblokken van Edutrainers en de cursussen van de Augeo Foundation krijgt u gratis aangeboden bij een jaarabonnement
op de Lerarenacademie of een all-in schoolabonnement (met een eigen academie).

Passend onderwijs & Verdieping

Deel 5: Eindopdracht

De schoolleider inspireert

Beleid

Variatie in werkvormen

Deel 4: ICT en Mediawijsheid

De schoolleider kan oplossingsgericht werken

Marketing: het marketing- en communicatieplan

effectieve aanpak van kindermishandeling en

Met o
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Uitleg en opdrachten controleren

denken

Professionele ontwikkeling

Leidinggeven

Vernieuwd! Structuur bieden in het onderwijs- en

Deel 3: Probleemoplossend vermogen en kritisch

ng

De schoolleider kan spreken in het openbaar

Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)

leerproces

Deel 2: Creativiteit

Nieuw! MR: Effectief vergaderen

Nieuw! MR: Basiskennis

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

De Augeo Foundation zet zich in voor een

Complimenten geven en corrigeren
Vernieuwd! Doelmatig samenwerken bevorderen

Respectvol gedrag en taalgebruik

Nieuw! Bevorderen van leesmotivatie en leesplezier
De mindsettheorie van Carol Dweck

De intern begeleider begeleidt ouders en/of leerkrachten Effectief vergaderen
Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)
De intern begeleider coacht in de klas en in gesprekken
Werken met een meldcode

Nieuw! De zelfsturende leerling
Vernieuwd! Directe instructie bij kleuters

Systeembeheer

Dyscalculie

De intern begeleider doet aan systeembeheer

Analyse en verdieping

Dyslexie

De intern begeleider zorgt voor duidelijke en volledige

De intern begeleider doet individueel aanvullend

Nieuw! Executieve functies

documentatie

onderzoek

Filosoferen met kinderen

De intern begeleider zorgt voor een goede

De intern begeleider maakt groepsoverzichten en

Lesontwerp - De 4 sleutels voor een effectieve les

informatievoorziening

-plannen
De intern begeleider maakt schoolbrede analyses

Mindfulness in de klas
Omgaan met hoogbegaafdheid

Professionele ontwikkeling

De intern begeleider organiseert leerlingenzorg op

Vernieuwd! Passend onderwijs: omgaan met verschillen

De intern begeleider houdt onderwijskundige

schoolniveau

Nieuw! Planmatige zorg

ontwikkelingen bij en zorgt voor implementatie

De intern begeleider zorgt voor coördinatie, een
actieplan leerlingenzorg en externe afstemming

Preventieve logopedie
Vorderingen van de leerlingen systematisch volgen

Wat maakt onze e-learning zo goed?
De online cursussen van E-learning Wizard zijn gebaseerd op een beproefd didactisch model voor e-learning. Ons
doel is dat u reflecteert op uw eigen handelen en echt even de diepte ingaat: écht leren dus, niet slechts
snuffelen aan een onderwerp. Daarom vindt u in onze cursussen video’s van échte lessen, zodat u bij een collega
in de klas mee kunt kijken. Naast het bestuderen van de belangrijkste theorie reiken we u ook good-practicevoorbeelden en praktische tools aan die u direct in de les kunt gebruiken. Onze cursussen duren gemiddeld 4 uur,
soms zelfs langer. Dat is best pittig, maar u hoeft een cursus natuurlijk niet in één keer af te ronden. Dat is één
van de vele voordelen van e-learning.

De academie is ook een professionele bibliotheek
U kunt uw academie ook gebruiken als naslagwerk: u kunt in de cursussen zoeken naar een specifiek onderwerp.
Na de zomer van 2020 vindt u in uw academie ook podcasts: interviews met belangrijke onderwijsdenkers.
Daarnaast ontwikkelen we ‘In een notendop’: lees in een paar pagina’s hoe het ook alweer zit met bijvoorbeeld de

en analyseren

Taxonomie van Bloom, de AVG of de mindsettheorie.

Nieuw! Werken met stappenplannen in de les

Vragen? Neem contact op met onze helpdesk.

E-mail: info@e-learningwizard.nl | Telefoon: 0596 – 85 54 51

