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Oudergesprekken

Verslag WB-conferentie

Op 11 en 19 november
boden we oudergesprekstraining aan. Leergierige
studenten, herkenbare
casussen, een actrice die zich
moeiteloos en met veel
humor kan verplaatsen in de
rol van een boze, bezorgde,
onverschillige, veeleisende of
verdrietige ouder en een
succesvolle workshop is
gegarandeerd. Geweldige
formule, aanrader voor
iedereen, ook als je al jaren
(driehoeks)gesprekken voert!

-Door Ivon Pieterse, Revius Doorn.

Carien Smit, Revius Wijk

Op dinsdag 5 november vond de WB-conferentie plaats. Voor
mij was het de eerste keer.
Op de eerste verdieping stonden om 14.45 uur al enkele
schoolopleiders klaar ons te verwelkomen. Daarna hebben we
gezamenlijk geopend in de sfeervolle aula van het CLZ. Twee
stagiairs hadden een grote rol in deze opening en vertelden
hun beleving binnen de CVOG.
Vervolgens ging iedereen in groepen uiteen voor de eerste
workshop. Ik deed mee aan de workshop over de nieuwe
Digitale Observatie Tool (DOT). Deze tool is ontwikkeld
door Instituut Archimedes. Drie weken geleden had ik
hiermee al een les geobserveerd en was ik tegen dingen
aangelopen. Deze workshop heeft mij meteen nieuwe
inzichten gegeven zoals dat het belangrijk is dat je deze
observatietool ook echt digitaal gebruikt, het is dan namelijk
veel overzichtelijker.
In de tweede workshop hebben we als werkplekbegeleiders
aan intervisie gedaan. Door middel van verschillende vragen,
gingen we met elkaar in gesprek over uiteenlopende
onderwerpen binnen het begeleiden van een stagiair. Ik vind
het mooie van deze vorm dat je elkaar enorm inspireert in
elkaars aanpak.

BSL-certificaten
Op vrijdag 8 november
kregen Sven Baijens (RW) en
Clementine van den Berg
(RD) het BSL-certificaat
uitgereikt tijdens de VELON
studiemiddag in Utrecht. Het
certificaat is een erkenning
van een gedegen
Begeleiding Startende
Leraren (BSL) tijdens de
eerste drie jaar op de school.
Het CLZ krijgt ws. volgend
jaar het certificaat.

De maaltijd, die erom bekend stond het beste onderdeel van
de avond te zijn, zag er inderdaad erg goed uit.
Hierna mochten we nog gesprekstechnieken oefenen met een
auteur, dat is best eng, maar door het te ervaren is het al gauw
heel leerzaam.
Al met al een nuttige dag!

Leren doen we samen!
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3,1415……..
Collega’s Raymond en Femke
van het Seyster College
gaven onze studenten een
boeiende workshop over de
werking van het geheugen en
hoe dat toe te passen in je
les. Het geheugen is een
wonderlijk iets, zo bleek -tot
ieders verbazing- dat
iedereen zonder veel moeite
het getal pi kon onthouden
tot maar liefst 20 getallen
achter de komma, door te
clusteren en er verhaaltjes bij
te verzinnen. Een workshop
om nooit te vergeten.

Agenda
11 dec: themabijeenkomst
klassenmanagement met
acteurs. Revius Wijk
13 dec: ALO-thema: ethiek en
lichamelijkheid. SC, Bergweg
16 dec: 3e dag WB-training.
SC Hoog Kanje

Onderzoeksconferentie:
vragen en ideeën welkom
Op 24 juni 2020 wordt voor de derde keer de OZUonderzoeksprijs uitgereikt aan die studenten die goed
en bruikbaar onderzoek verricht hebben. Deze
feestelijke uitreiking en middag vindt plaats in het
Grand Café van het CLZ.
De studenten maken tijdens hun stage een zogenaamd
beroepsproduct. Dit product wordt beoordeeld door
een jury die samengesteld is uit docenten van de
CVOG-scholen. Deze beoordeling staat los van de
beoordeling door de opleiding. De beroepsproducten
worden geplaatst op de site van de opleidingsschool
zodat ook anderen er profijt van hebben.
De onderzoeksvragen kunnen worden aangeleverd
door de docenten van de stagescholen. Voor vragen en
ideeën voor onderzoek zijn de volgende docenten te
mailen:
Iris Wiegman, Revius Doorn
Nicolette van de Kuilen, Revius Wijk
Monique van Brandwijk, CLZ
Frits van Dijk, CCZ en SC
Zij bemiddelen graag tussen docent en student daar
waar het gaat over de beroepsproducten (HU) of de
praktijkgebonden opdrachten (UU).

8 jan: Themabijeenkomst
Logopedie, CLZ
22 jan: SO-WBbijeenkomsten op de scholen
29 jan: 4e dag WB-training +
certificering
5 feb: intervisie, alle scholen

Onze website
www.opleidingsschoolcvog.nl
staat vol informatie voor
studenten en begeleiders. Ook
kun je er onze documentaire
bekijken.

