Een goede start voor de klas!
Als zij-instromer klaar voor je eerste lessen
De mensen die als second career teacher (zij-instromer) zonder onderwijservaring het
komende schooljaar starten als leraar in het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen
deelnemen aan de cursus ‘Een goede start voor de klas!’. De lerarenopleiding van de
Hogeschool Rotterdam verzorgt deze cursus in opdracht van Leraar van Buiten.
Wat?
De cursus richt zich op de voorbereiding van de eerste lessen die je zult geven. Je weet dus in
welk vak je gaat lesgeven, mogelijk ook welk niveau de klassen hebben, je hebt wellicht al het
schoolboek en het leerplan bekeken, zodat je concreet aan de slag kunt gaan.
In de cursus worden onderwerpen behandeld waar elke startende leraar mee te maken krijgt,
zoals
- lessen voorbereiden
- (activerende) werkvormen
- kenmerken van de doelgroep
- aansluiten bij de doelgroep
- klassenmanagement.
Er zijn twee bijeenkomsten. Tussen de eerste en de tweede dag werk je aan een opdracht die je
later voor je eigen lessen kunt inzetten en de bereid je tweede dag voor.
In oktober is er een online terugkombijeenkomst.
Wanneer en waar?
De cursus van drie dagdelen wordt tweemaal aangeboden. De groepsgrootte is maximaal 15
personen.
- Op maandag 4 juli 2022 (9.30 - 17.00 uur) en op donderdag 7 juli 2022 (9.30 - 13.15 uur).
- Op maandag 15 augustus 2022 (9.30 - 17.00 uur) en op woensdag 17 augustus 2022 (9.30
- 13.15 uur),
De cursus wordt uitgevoerd in het gebouw van de Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40 in
Rotterdam (10e verdieping lokaal MPH 010.035).
Deelnemen
Als je wilt deelnemen, vul dan je gegevens in op het webformulier en verstuur dit.
Doe dit zo snel mogelijk, want er is een beperkt aantal plaatsen.
Kosten
Aan deelname zijn voor mensen die gaan werken bij de scholen in het werkgebied van Leraar
van Buiten geen kosten verbonden.
Meer informatie
Wil je meer weten? Stel je vraag aan info@leraarvanbuiten.nl.

