
TEAM 
PROFESSIONALISERING

Samen leren vanuit de eigen praktijk
mirjamkleppeinfo@kleo-onderwijs.nl

Heeft u interesse of heeft u vragen? Neem dan contact op met Mirjam Kleppe:

www.kleo-onderwijs.nl06 200 552 34



Wij geloven dat je pas werkelijk tot leren en ontwikkeling komt 
wanneer de theorie direct verbonden is met de eigen praktijk. 
Binnen de KLEO Academie ontwikkelen we dan ook uitsluitend op 
maat vanuit gerichte praktijkvragen. Samen met u kijken we naar 
de best mogelijke manier van professionalisering. Hiervoor kunnen 
verschillende vormen ingezet worden. 

Te denken valt aan (een mix van)
1. Training
2. Gerichte lesbezoeken
3. Coaching on the job
4. Lesson Study
5. Intervisie

Vanuit de thema’s in deze folder gaan wij graag met u in gesprek om 
met elkaar de professionaliseringsvraag te vertalen naar een sterke, 
praktijkgerichte en duurzame manier van leren. 

Neem contact op via:

 06 200 552 34

 info@kleo-onderwijs.nl

Combinatiegroep 2, 3

Kleuters spelend begeleiden

Betekenisvol hoeken ontwerpen

Spelinterventies toepassen

Een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3

Groepsdoorbroken onderwijs

Spelgeoriënteerd aanbod ontwerpen

Intern Begeleider bij de kleuters

De slimme kleuter begeleiden

ONDERBOUW

Bouwen aan een positieve teamcultuur  
vanuit een collectieve ambitie

Werken aan een professionele grondhouding

Communicatieve vaardigheden en 
gesprekstechnieken

Feedback geven

Omgaan met tegenstellingen, spanning  
en conflicten

Zelfsturing en zelfoplossend vermogen

In gesprek met ouders

TEAMCOACHING / 
TEAMONTWIKKELING

Een goede werkhouding aanleren

Doorgaande lijn op zelfstandig werken

Meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren

ZELFSTANDIG WERKEN

Geïntegreerd taalonderwijs

Leesvaardigheid (technisch en 
begrijpend lezen)

Stellen

Spelling

Woordenschat

Groepsdoorbroken onderwijs

Omgaan met dyslexie binnen de basisschool

TAAL - LEESONDERWIJS

Coachend lesgeven

Portfolio / ontwikkelgesprekken met kinderen

Begrijpen en beïnvloeden van moeilijk gedrag

Hoogbegaafdheid; van behoefte naar passend 
begeleiden

Pedagogisch klimaat concreet vormgeven

Groepsdoorbroken onderwijs

Versterken van de executieve functies

Lesson study

PASSEND BEGELEIDEN

TEAM PROFESSIONALISERING
Samen leren vanuit de eigen praktijk

DE THEMA’S
Professionaliseringsvragen vertalen

MEER WETEN, SPARREN 
OVER JULLIE LEERVRAAG OF 
EEN OFFERTE OPVRAGEN?

Mirjam KleppeMirjam Kleppe


