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Welkom bij de Robijn Academie
Ieder schooljaar bieden we via de Robijn Academie workshops aan, ter ondersteuning 
van de professionele ontwikkeling van Robijnmedewerkers. Dit jaar werken we daarin 
samen met Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Het totale programma voor het 
schooljaar 2020-2021 vind je in dit gidsje.

Een vertegenwoordiging van de Robijndirecteuren heeft samen met OOH het programma 
van dit jaar opgesteld. Daarbij is uitgegaan van jullie ideeën, herhaling van succesvolle 
workshops, input van de Hogeschool Utrecht en staat een aantal workshops die afgelo-
pen jaar vervallen zijn, opnieuw op het programma. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om 
de cursus Meldcode online te doen via de Robijn Academie. Doordat alle Robijnscholen 
gefocust zijn op Engels en digitale geletterdheid, zijn daar dit jaar veel workshops aan 
gewijd. Een enkele keer is een workshop bedoeld voor een specifieke doelgroep, maar 
meestal zijn ze interessant en leerzaam voor alle leerkrachten van Robijn en OOH. Deze 
gids bestaat uit drie delen: een deel meer specifiek voor Robijnmedewerkers, een deel dat 
voor zowel Robijn als OOH interessant is en een deel meer specifiek voor OOH. Je bent 
welkom om uit ieder deel te kiezen wat je interessant vindt. Bij de eigen OOH-workshops 
aansluiten, mag dus ook. 

Ik wens je een leerzaam schooljaar!

Fred Teunissen

De workshops vinden plaats op wisselende middagen in de week, altijd van 15:15 tot 
ongeveer 16:45 uur. Door de begin- en eindtijd een kwartier op te schuiven hopen we 
voor iedereen de mogelijkheid te creëren om ze bij te wonen. Na afloop van de workshop 
ontvang je een bewijs van deelname. 

Wil je aan een workshop meedoen, dan moet je je daarvoor vooraf aanmelden. Dat gaat 
dit jaar anders dan je gewend bent. Om je aan te melden voor een workshop stuur je een 
e-mail met daarin welke workshop je gaat bezoeken, je naam en de school waar je werkt, 
naar academie@stichtingrobijn.nl. Je kunt ook gebruik maken van het aanmeldformulier 
dat je in het besloten deel van de website vindt bij iedere workshop. Bij de workshops 
staat vermeld wat de uiterste aanmelddatum is, maar op die datum hoef je natuurlijk niet 
te wachten. Aanmelden kan nu al!



- 4 -

Inhoudsopgave
BHV herhalingstraining en basiscursus ................ R5
Lerend netwerk: specialisten van Robijn ............. R7
Microsoft365 voor gevorderden ......................... R8
Vertrouwenspersoon: bijscholing ........................ R9
Leren Zichtbaar Maken: de basis ....................... R10

Rots & water, Body Awareness
& Mindfullness voor de bovenbouw ................... 12
Schrijfdans (6 lessen) ........................................... 13
Afstand en verbinding,
zowel letterlijk als figuurlijk ................................. 14
Gedrag: 5 fasen groepsvorming, 
groepsdynamiek .................................................. 15
Basistraining AVG ................................................ 16
Inclusiever onderwijs met co-teaching ................ 17
ONLINE Werken met een meldcode W2019 ....... 18
In vijf stappen beter leren fotograferen met
je smartphone ..................................................... 19
Digitale geletterdheid .......................................... 20
Microsoft365: leerlingen met een hulpvraag ...... 21
Duurzame inzetbaarheid voor de senior
medewerker ........................................................ 22
Wat jij voor een kind kunt betekenen ................. 23
Oudergesprek in het Engels ................................. 24
Inductie en intervisie startende leerkrachten ..... 25
Strength & Conditioning At Work ........................ 26
Duurzame inzetbaarheid: Het jonge gezin. 
Hoe houd ik de balans? ....................................... 27
Starten met internationalisering op de 
basisschool .......................................................... 28

Interactie met leerlingen ..................................... 29
Pauzespelletjes .................................................... 32
Gitaarspelen voor leerkrachten ........................... 33
Snappet effectief gebruiken ................................ 34
Stoeien in school: waarom niet? ......................... 35
eTwinning ............................................................ 36
Digitale geletterdheid in de klas. Hoe dan? ......... 37
Positieve Psychologie en welzijn ......................... 38
Classroom English 1 en 2 ..................................... 39
Mediawijsheid: mediaopvoeding
doe het maar eens .............................................. 40
Filmen met greenscreen ...................................... 41
Preventie van leesproblemen: goede leesstart in 
groep 1-2 ............................................................. 42
Kennismaken met Close Reading......................... 43
Werken aan de groepssfeer, hoe dan... zo dus! ... 44
CLIL in de praktijk ................................................ 45
Pedagogisch handelen vanuit psychologische 
veiligheid ............................................................. 46
Theater in de klas ................................................ 47
Kookworkshop: tapas maken .............................. 48

Interne vertrouwenspersonen ..........................O11
Jaargroepoverleg groep 3-4  ..............................O10
Jaargroepoverleg groep 1-2  ................................O9
Jaargroepoverleg groep 7-8  ................................O8
Jaargroepoverleg groep 5-6  ................................O7
WEBINAR Hoogbegaafdheid binnen Profi Pendi .O6



- 5 -

BHV herhalingstraining en 
basiscursus
Het doel van de herhalingstraining is om de BHV’er jaarlijks zowel theoretisch 
als praktisch te trainen. 

SEPTEMBER

De basiscursus is voor medewerkers die BHV’er willen wor-
den. Wil jij BHV’er worden?  Vraag je directeur dan of jouw 
school nog BHV’ers nodig heeft. Hij of zij kan jou aanmel-
den voor de cursus. De basistraining is op 17 september 
2020 op de locatie van MIB.

Door wie
A. Melissant, MIB Opleiding en  training

Voor wie
BHV’ers en medewerkers die BHV’er willen worden

Wat leer je
Het programma voor de herhalingslessen bestaat uit de elementen: 
levensreddende handelingen; reanimatie; ongevallen op school en brand-
bestrijding.

De herhalingstraining is voor BHV’ers. Iedereen wordt hier persoonlijk voor uitge-
nodigd door MIB Opleiding en training. De data zijn:

15 september De Trekvogel 7 juni locatie nog niet bekend

29 september De Meander 15 juni locatie nog niet bekend

5 oktober De Torenuil 24 juni locatie nog niet bekend

15 oktober De Toonladder G 29 juni locatie nog niet bekend
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&ONTMOETEN VERSTERKEN

Ook dit schooljaar geeft de Robijn Academie je weer de kans om kennis en 
ervaringen met je Robijncollega´s uit te wisselen. Vraag jij je wel eens af hoe je 
collega-leerkrachten omgaan met de uitdagingen die jij in jouw groep tegen-
komt?  

Tijdens de themamiddag ´Ontmoeten & Versterken´ ga je met collega´s uit 
dezelfde bouw in gesprek over onderwerpen die jullie bezighouden. De eerste 
bijeenkomst wordt op de school van de voorzitter georganiseerd, daarna zijn de 
locaties in overleg. 

Een van de leerkrachten uit jouw bouw is het hele schooljaar voorzitter van 
Ontmoeten & versterken. Gespreksonderwerpen voor de bijeenkomst kun je zelf 
aandragen bij de voorzitter of je directeur.  

Er wordt op je aanwezigheid gerekend!

Als je een goede reden hebt om niet bij deze themamiddag aanwezig te zijn, meld 
dat dan zo snel mogelijk aan je directeur.

Ontmoeten & versterken vindt dit jaar drie keer plaats. Noteer de volgende data 
meteen in je agenda:

24 september 2020  22 maart 2021 8 juni 2021

D E  K R A C H T  V A N  S A M E N
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Lerend netwerk:
specialisten van Robijn

Door wie
Rob Smits, Sharon Kalis, Kimber-
ly Florie, Esther van Huisste-
de, Miriam Benjamins, Dulet 
Kanne, Fenneke Temminck, Britt 
Reinsma en Kelly Bakker

Voor wie
Leerkrachten, IB en directie

Wat is het lerend netwerk en hoe kan het lerend netwerk scholen, groepen 
en leerkrachten ondersteunen bij hulpvragen over het jonge kind, rekenen, 
(aanvankelijk) lezen, woordenschat/NT-2/VVE, begaafdheid? Dat laten we graag 
zien in onze workshop.

Datum en tijd
1 oktober 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1 Nieuwegein
Aanmelden vóór
17 september 2020

OKTOBER

Wat leer je
Na de workshop heb je een beeld van de specialisten die Robijn rijk is en het is 
je duidelijk hoe het lerend netwerk benaderd kan worden voor hulpvragen. Het 
netwerk wil graag laten zien dat we enthousiast zijn om kennis en ondersteuning 
binnen de stichting te delen en uit te wisselen, zodat we met elkaar kunnen 
werken aan mooi en ambitieus onderwijs! Om voor elke leerling, groep of school 
opbrengstgericht en passend onderwijs te kunnen realiseren, hebben leerkrach-
ten, onderwijsassistenten of teams soms extra ondersteuning nodig. Dat kan een 
kleine hulpvraag zijn of een grotere vraag naar informatie, kennis en begeleiding. 
Binnen het lerend netwerk hebben we specialisten die hun kennis en vaardighe-
den zó in kunnen zetten dat we daar binnen Robijn optimaal gebruik van kunnen 
maken. Ze zijn snel en passend inzetbaar, zonder grote overlegrondes of formali-
teiten. Dus … wat kan het lerend netwerk doen voor jou?
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Microsoft365 
voor gevorderden

Door wie
Roy Fijn (Handshakers)

Voor wie
Iedereen die meer wil weten 
dan de standaard en handige 
tips en trucs wil leren waardoor 
het werk met Microsoft nog 
leuker wordt.

Meenemen
Bij deze workshop heb je je 
eigen laptop nodig.

Office365 heet tegenwoordig Microsoft365. Maar dat wist je misschien al. Werk 
je al met TEAMS en OneNote en wil je meer weten en kunnen? Dan is deze 
workshop echt iets voor jou.

Wat leer je
De workshop gaat voornamelijk over TEAMS en OneNote. Natuurlijk kun je al 
leden toevoegen en bestanden uploaden, maar de leerlingen die je vorig jaar 
had toegevoegd zitten nu niet meer in groep 5 maar in 6. Hoe pak je deze wij-
ziging efficiënt aan zonder alle lesstof en/of alle leerlingen te muteren? Een les 
klaarzetten deed je al, maar hoe weet je nu zeker dat ze niet bij elkaar kunnen 
‘afkijken’. Hoe zie je wie wat gedaan heeft met de les? Dat en meer leer je in deze 
workshop. Omdat je voor je lessen ook andere apps van Microsoft gebruikt (bv. 
WORD, FORMS) kun je je vragen over die Microsoft onderdelen ook stellen.

OKTOBER

Datum en tijd
7 oktober 2020 & 12 januari 2021, 
15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1 Nieuwegein
Aanmelden vóór
23 september 2020 & 18 december 2020
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Eens in de twee jaar komen de interne vertrouwenspersonen van Robijn bijeen 
om hun verplichte bijscholing inhoud te geven. In deze workshop worden onder 
andere de belangrijkste elementen van de klachtenregeling besproken. De rol 
van de interne vertrouwenspersoon, do’s en don’ts, klachten en privacy, nieuwe 
ontwikkelingen, gesprekshandvatten en er worden praktijksituaties behandeld.

Wat leer je
Als je deze workshop hebt gevolgd, ben je weer helemaal op de hoogte van de 
wettelijke kaders, rol en taken, nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden voor het 
voeren van een hulpverleningsgesprek. Kortom, je kunt weer goed uitvoering 
geven aan rol en taken van de interne vertrouwenspersoon.

Omdat de workshop langer is dan de gebruikelijke anderhalf uur, is hij verdeeld 
over twee data. De tweede workshop is dus het vervolg van de eerste.

Door wie
Heleen de Jong (externe vertrouwenspersoon)

Voor wie
Interne vertrouwenspersonen
(Ook vertrouwenspersonen van OOH zijn welkom)

Vertrouwenspersoon:
bijscholing (twee bijeenkomsten)

OKTOBER

Datum en tijd
12 oktober & 2 november 2020, 
15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
28 september 2020 & 19 oktober 2020
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Door wie
Deze workshop wordt gegeven 
door Ine Vermeer (directeur De 
Torenuil) en Annemieke Verweij 
(directeur De Meander)

Voor wie
Leerkrachten die niet eerder met 
LZM gewerkt hebben

Geïnspireerd door de onderzoeken en conclusies van de Nieuw Zeelandse prof. 
John Hattie werken alle Robijnscholen met Leren Zichtbaar Maken. Ben je nog 
niet bekend met Leren Zichtbaar Maken? Dan is deze workshop iets voor jou.

Leren Zichtbaar Maken:
de basis

DECEMBER

Datum en tijd
9 december 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
De Torenuil, St. Petersburglaan 29, IJssel-
stein
Aanmelden vóór
25 november 2020

Leren Zichtbaar Maken doet iedere school op zijn eigen manier. Het boek Visible 
Learning van professor John Hattie ligt er aan ten grondslag. Door in een metastudie 
de resultaten van heel veel andere studies met elkaar te combineren, ontdekte hij wat 
werkt en wat niet in het onderwijs. Deze kennis vormt de basis voor Leren Zichtbaar 
Maken.

Wat leer je
Tijdens deze workshop leer je hoe je leerlingen meer kunt betrekken bij hun eigen 
leerproces. Het gaat bijvoorbeeld over het werken met een datamuur en succescri-
teria gekoppeld aan leerdoelen. Door middel van praktijkvoorbeelden krijg je meer 
zicht op wat Leren Zichtbaar Maken aan de ontwikkeling van kinderen bij kan dragen. 
Hattie adviseert om naar jouw eigen onderwijs te kijken door de ogen van de leerling 
en bewijzen te verzamelen over de impact die jouw lessen hebben. Ook de zicht-
baar lerende leerlingen komen aan bod. Hoe zorg je ervoor dat zij hun eigen leraar 
worden? 

Verder wordt er aandacht besteed aan effectieve feedback geven, de bevlogen leraar 
en de ‘Leren Zichtbaar Maken’-school. 
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Rots & water, Body Awareness
& Mindfullness voor de bovenbouw

In deze workshop worden de ideeën van Rots & Water 
gecombineerd met lichaamsbewustzijn en mindfullness. 

Een praktische workshop voor leerkrachten van groep 5 
tot en met 8.

Datum en tijd
16 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
OBS Ridderspoor, Horigenland 50, Houten
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
Tijdens de workshop leer je onder andere wat 
een handige lesopbouw is als je Rots & Water wilt 
combineren met lichaamsbewustzijn en mind-
fullness. Verder wordt je duidelijk wat de achter-
liggende doelen van de oefeningen zijn. Waarom 

leren de kinderen wat ze leren en wat leren ze nou 
eigenlijk? 

Verder gaan we vooral veel zelf doen en ervaren. Na deze 
workshop kun je meteen de volgende dag met deze materie 

aan de slag.

Door wie
Natascha van Achterbergh (voormalig leerkracht OBS Ridderspoor)

Voor wie
Leerkrachten vanaf groep 5
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Schrijfdans (zes lessen)

Door wie
Ragnhild Oussoren (Schrijfdansdocent en 
auteur van de handleidingen Schrijfdans)

Voor wie
Leerkrachten groep 1,2 en 3

LET OP: 
Nog maar enkele plaatsen beschikbaar

De opleiding tot schrijfdansdocent omvat zes bijeenkomsten, ver-
spreid over het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je een 

ruim aanbod om Schrijfdans zelf te kunnen integreren in de eigen 
lespraktijk.

Datum en tijd
17 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Aan het proces van 
leren schrijven wordt een belangrijk deel van de ontwikkeling 

van kinderen gekoppeld: sensomotoriek, ontwikkeling van de 
hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit. Tijdens de 

workshop leer je vanuit een andere kijk op schrijfonderwijs hoe 
kinderen vanuit de beweging met muziek leren schrijven. De opleiding 

wordt afgesloten met een certificaat.

De trainingen schrijfdans worden gehouden op: 17 september 2020, 14 oktober 2020, 
11 november 2020, 27 januari 2021, 17 februari 2021 en 10 maart 2021. Op 16 juni 2021 is 
er een terugkomdag.
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Afstand en verbinding, 
zowel letterlijk als figuurlijk

Door wie
Karen Carton (leerkracht Ridderspoor, SOVA 
coach van OOH en eigenaar van Kr8tstroom)

Voor wie
Leerkrachten, teamleiders & stagiaires

Afstand en verbinding lijken twee uitersten, maar is dat wel zo? Deze tijd 
vraagt om bewuste keuzes met betrekking tot grenzen stellen en con-

nectie maken met je groep of team. Ontdek hoe je in deze tijd zowel 
goed voor jezelf als voor de ander zorgt, zodat iedereen ontspannen 
zijn/haar taak kan uitvoeren.

Datum en tijd
17 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
OBS Ridderspoor, Horigenland 50, Houten
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
Wat betekent afstand voor jou? Wanneer voel jij je verbonden? Wat 

heb jij nodig in deze tijd? Elk jaar krijg je de uitdaging om er samen 
met je groep of team een mooie tijd van te maken. Hierbij is verbinding 

maken een must. Elk kind wil gezien en gewaardeerd worden, zodat 
het zich veilig voelt. Daardoor staat het open om de door jou aangereikte 

leerstof op te nemen. Sinds de Corona-periode is daar een extra uitdaging bij 
gekomen, want tegenwoordig hebben we ook bewust rekening te houden met afstand. Afstand 
en verbinding lijken twee uitersten, maar is dat werkelijk zo? Speelt dit eigenlijk niet in iedere 
relatie, op elk niveau? Hoe dicht mag iemand bij jou komen? Vanaf een afstand beschouwen om 
overzicht te krijgen, zodat je je vervolgens bewust kunt verbinden met de kinde-
ren, heeft ook een beschermende werking. Jouw visie op afstand en verbinding 
helder hebben met betrekking tot de ouders en je werkzaamheden is waarde-
vol; waar trek jij bijvoorbeeld een grens? Tijdens deze anderhalf uur neem ik 
je mee op onderzoek naar wat voor jou een hanteerbare modus is om, vanuit 
jouw behoefte en visie, grenzen te stellen en connectie te maken. Je krijgt 
theorie aangereikt en daarnaast doen we enkele oefeningen/opstellingen, 
zodat je met persoonlijke handvatten de deur uit gaat.



- 15 -

Gedrag: 5 fasen groepsvorming, 
groepsdynamiek

Door wie
Marije van Oosten (gedragsspecialist)

Voor wie
Leerkrachten en intern begeleiders

In deze workshop krijg jij als leerkracht handvatten om 
actief te sturen op de vorming van een positieve groep.

Datum en tijd
21 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
In deze workshop leer je volgens welke fasen 
groepsvorming verloopt en hoe je als leerkracht 
per fase sturing kunt geven aan dit proces. Dit 
levert je kennis op en concrete informatie en 
activiteiten die je de volgende dag direct kunt 
inzetten. 

Ook bespreken we welke interventies een 
leerkracht kan inzetten als de groepsvorming niet 

goed verlopen is en er sprake is van een negatieve 
sfeer in de groep. We bespreken hoe je dit kunt her-

kennen en welke acties en activiteiten 
dan ingezet kunnen worden.
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Basistraining AVG

Door wie
Sander van de Molen (FG Robijn) en Kees 
van Dam (Privacy Officer Robijn).

Voor wie
Verplicht voor alle Robijnmedewerkers die 
deze workshop nog niet hebben gevolgd.

De AVG raakt iedereen. Waar moet je tijdens je dagelijkse werkzaam-
heden rekening mee houden? Na deze workshop ben je 100% AVG-

proof, gegarandeerd!

Datum en tijd
22 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
Tijdens de workshop maak je kennis met de Privacy Officer en de 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Robijn. Zij 

vertellen je het een en ander over de achtergrond en het waarom 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En 

belangrijker nog, zij laten je zien hoe Stichting Robijn ervoor zorgt dat 
alle gegevensverwerkingen volgens de regels verlopen. We spelen ook 

een AVG kennisquiz met vragen zoals: Op welke plaats staan scholen in de top 
20 van datalekken? Wat mag ik nog via de e-mail uitwisselen? Kom en toets je kennis! We 
gaan graag met je in gesprek over de praktische kant van de AVG binnen de Stichting Robijn. 
Heb je zelf vragen, dan kun je die natuurlijk stellen tijdens de workshop.

Iedere Robijnmedewerker moet deze workshop gevolgd hebben. 
Heb jij dat vorig schooljaar niet kunnen doen? 

Schrijf je dan nu in!
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Inclusiever onderwijs 
met co-teaching

Co-teaching wordt wereldwijd beschouwd als een effectief mid-
del om inclusiever onderwijs te realiseren. Tijdens deze inter-

actieve lezing bespreken we wat co-teaching kan betekenen 
voor jouw praktijk en ga je na of co-teaching past bij jouw 
gedachten over werken aan goed onderwijs. 

Datum en tijd
24 september 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Theater aan de Slinger, De Slinger 40, 
Houten
Aanmelden vóór
12 september 2020

SEPTEMBER

Wat leer je
In deze workshop leer je wat co-teaching is en of het iets 
is wat jij zou kunnen en willen toepassen in jouw werk 

als leerkracht. De volgende onderwerpen komen aan de 
orde:

• Wat is co-teaching wel/ wat is het niet? 
• Wat zijn voor en nadelen van co-teaching? 

    • Wat zijn belangrijkste uitgangspunten? 
• Is het wat voor mij om me te verdiepen in co-teaching? 
• Wat en hoe ga ik dan leren?

Door wie
Dr. Dian Fluijt en collega van het Seminarium voor Orthopedagogiek

Voor wie
Alle OOH leerkrachten worden verwacht. 
Als je een goede reden hebt om niet bij 
deze themamiddag aanwezig te zijn, meld 
dat dan zo snel mogelijk aan je directeur. 
Robijn leerkrachten die interesse hebben 
en eventueel opgeleid willen worden tot
co-teacher zijn ook van harte welkom.
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ONLINE
Werken met een meldcode W2019

Door wie
Online door Augeo.nl

Voor wie
Verplicht voor leerkrachten die nog geen 
cursus Meldcode gedaan hebben en ook 
voor hen die kennis willen opfrissen.

Als leerkracht heb je soms zorgen over kinderen. Krijgt het kind thuis 
wel voldoende aandacht? Kan het veilig opgroeien? In deze cursus 

leer je wat je kunt doen als je zulke zorgen hebt.

Aanmelden
50 medewerkers kunnen bij Augeo dit 
schooljaar een cursus online volgen. Meld 
je voor 1 november aan en je krijgt instruc-
ties en inloggegevens per mail van ons.

ONLINE

Wat leer je
De cursus start met uitleg over de verschillende vormen van kin-
dermishandeling. Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan 
en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Vervolgens leer je welke 
signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie en wat je 

met deze signalen kunt doen.

Je maakt kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een 
meldcode. Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen 

inhouden. Door de interactieve werkvormen ga je zelf actief aan de slag. De werkvormen 
worden afgewisseld met animaties en videofragmenten.

Aanbieder Augeo.nl heeft ook andere cursussen voor leerkrachten basis-
onderwijs, bijvoorbeeld over pesten. Die kun je ook doen als je je hebt 
ingeschreven voor de Meldcode. Je mag je ook aanmelden bij de aca-
demie voor een andere cursus bij Augeo dan de Meldcode. Als er op 1 
november nog plaatsen over zijn, krijg je een inlog toegestuurd. Je vindt 
een overzicht van het aanbod op www.augeo.nl/nl-nl/lidmaatschappen/
onderwijs/primair-onderwijs/inhoud-lidmaatschap.

!
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In vijf stappen beter leren 
fotograferen met je smartphone

Voor wie
Alle medewerkers, leerkrachten, directie en 
staf in een onderwijsinstelling

Staat jouw mobiel ook vol foto’s die eigenlijk net niet helemaal 
mooi gelukt zijn? Vraag jij je af wat je zou kunnen doen om 

betere foto’s te maken? In deze laagdrempelige workshop 
leer je aan de hand van voorbeelden en praktijkopdracht-
jes betere en mooiere foto’s maken met je smartphone, 
zodat je deze op representatieve wijze kunt gebruiken 
binnen je school voor publicatie.

Datum en tijd
5 oktober 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
OBS de Velduil, locatie Eggeveld 4-6, 
Houten
Aanmelden vóór
21 september 2020

OKTOBER

Wat leer je
In vijf stappen neemt Rob Benningen je mee in de wereld 

van de fotografie met je smartphone. 

Stap 1: Techniek van de smartphone camera 
Stap 2: Instellingen 

Stap 3: Standpunt en compositie
Stap 4: Tips voor een betere belichting 
Stap 5: Bewerken van je foto’s in een foto app

Door wie
Rob Benningen (professioneel fotograaf, docent digitale fotografie)
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Digitale geletterdheid

Door wie
André Teunissen (FutureNL)

Voor wie
Leerkrachten midden- en bovenbouw

LET OP: de datum van deze workshop kan 
nog wijzigen.

Digitale geletterdheid: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun 
je ermee in de klas? Deze drie vragen staan centraal in deze prakti-

sche workshop. Je gaat naar huis met kennis en materiaal dat jij de 
volgende dag al in de klas kunt inzetten.

Datum en tijd
12 oktober 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
28 september 2020

OKTOBER

Wat leer je
Na het volgen van deze workshop kun je het volgende:

Je kennis
• je begrijpt het begrip digitale geletterdheid en kunt dat ook uitleggen

• je kunt onderscheid maken in de vier pijlers van digitale geletterdheid
• je begrijpt de urgentie van digitale geletterdheid

Je houding
• je voelt geen een stress of spanning als het gaat om digitale geletterdheid/digitale vaardigheden
• je kunt zelfverzekerder lesgeven in digitale geletterdheid

Je vaardigheden
• je kunt online een geschikte les over digitale geletterdheid vinden
• je kunt ten minste één les over digitale geletterdheid geven in de eigen klas 
• je kunt deze les verbinden aan de leerdoelen digitale geletterdheid
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Door wie
Roy Fijn (Handshakers)

Voor wie
Leerkrachten midden- en bovenbouw

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld 
op het gebied van taal of lezen, kunnen baat hebben bij de 

bijzondere functionaliteiten van Microsoft365. In deze 
workshop leer je welke extra faciliteiten er zijn.

Wat leer je
In deze training behandelen wij alle bijzondere functio-
naliteiten van Microsoft365 die handig zijn om leerlin-
gen met een hulpvraag beter te kunnen ondersteunen. 
Denk hierbij aan leerlingen met dyslexie of taalachter-

stand.

Voorbeelden van functionaliteiten zijn het voorlezen van het 
document, het beeldwoordenboek, werken met lettergrepen, 

zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, maar ook andere kleur 
achtergrond en grotere letters, vertalen, et cetera.  

De functionaliteiten zijn niet alleen taalgericht, ook op het gebied van 
rekenen bestaan er functies. Al deze functionaliteiten zitten in de diverse 
Microsoft365 onderdelen waarvan de bekendste OneNote en Word zijn.

Datum en tijd
28 oktober 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
14 oktober 2020

OKTOBERMicrosoft365:
leerlingen met een hulpvraag
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Door wie
Thecla Wolf (bedrijfsmaatschappelijk werkster 
bij OOH, bedrijf: HD Support)

Voor wie
De oudere (60+?) medewerker van OOH en 
Robijn

Je bent in de laatste fase van je loopbaan beland. Hoe lang 
wil of moet je nog werken? Hoe zorg je dat je op een ge-

zonde manier je loopbaan af kunt sluiten? Maar ook, 
hoe kun jij je voorbereiden op een leven na je werk-
zame leven? Allemaal vragen waarover het goed is 
na te denken en in een kleine groep te bespreken 
met elkaar.

Wat leer je
In deze workshop ga je samen met de andere 

deelnemers op een gezonde en prettige manier 
nadenken over je toekomst en je voorbereiden op de 

volgende fase in je leven.

Datum en tijd
28 oktober 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Bestuursbureau OOH, De Bouw 85, Houten
Aanmelden vóór
14 oktober 2020

OKTOBERDuurzame inzetbaarheid 
voor de senior medewerker
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Door wie
Deze workshop wordt gegeven door 
Eigenhuis Coaching.

Voor wie
Iedereen die met kinderen werkt

Een workshop vol nieuwe inzichten, praktische handvatten en verras-
sende ervaringen. Geen nieuwe methode. Geen extra stap. Zoals je 

bent is het goed. We leren je niets aan. We leren je niets af. We 
leren je zien wat jij voor ieder kind in jouw groep kunt betekenen.

In iedere groep zitten kinderen waar je moeiteloos contact mee 
maakt en kinderen die zich terugtrekken. Er is altijd een aantal 
dat duidelijk laat weten wat het wil en er zijn er die dit laten 

raden. Er zijn altijd kinderen die energie van je vragen en kinderen 
die zo makkelijk zijn dat je ze over het hoofd kunt zien.

Wat leer je
Tijdens deze workshop leer je hoe jij de kinderen in jouw groep de aandacht 

kunt geven die ze verdienen. Het doel is om (nieuw) zicht te krijgen op alle kinderen. Je 
ervaart op welke manier je ieder kind tot steun kunt zijn en ontdekt hoe je ook voor de 
kinderen die minder aandacht van je vragen, meer kunt betekenen.

Datum en tijd
3 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
20 oktober 2020

NOVEMBERWat jij voor een kind kunt 
betekenen
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Door wie
Helen de Lange (vakleerkracht Engels 
Robijn) en Anne Marieke de Jong (vakleer-
kracht Engels Anna van Rijn College)

Voor wie
Leerkrachten 

Steeds vaker krijg je op school en in de klas te maken met ouders of 
verzorgers die zich beter kunnen uitdrukken in het Engels dan in het 

Nederlands. Je wilt daar als leerkracht graag bij aansluiten door de 
voertaal tijdens een oudergesprek van het Nederlands naar het 
Engels te veranderen. Je hebt tenslotte een gezamenlijk doel: 
het welzijn van het kind. Daarbij is het belangrijk om je goed te 
kunnen uitdrukken, zodat er in je boodschap geen ruis ontstaat 
en deze duidelijk overkomt.

Wat leer je
Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van gebruikelijke 

onderwerpen tijdens een rapportgesprek zoals CITO, vaardigheden, 
gedrag en werkhouding in op de Engelse taal die je nodig hebt om daar 

een gesprek over te kunnen voeren met ouders of verzorgers zodat je met meer kennis en 
vertrouwen de gesprekken kunt voeren. Daarnaast komen ook lastige onderwerpen aan 
bod, zoals doublures en pesten.

Datum en tijd
9 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
26 oktober 2020

NOVEMBEROudergesprek in het Engels
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Door wie
Ed Booms en Martijn Bakker (bovenschools 
schoolopleiders)

Voor wie
Startende leerkrachten.

LET OP: Verplicht voor alle startende 
Robijnleerkrachten (L10-1 tot L10-3)

Als starter of zij-instromer krijg je heel wat op je bordje. Hoe ga je 
om met alles wat op je af komt? En hoe doen andere starters 

en zij-instromers dat? Mis deze kans niet om met collega’s in 
gesprek te gaan over jullie dagelijkse praktijk.

Deze workshop is een intervisiebijeenkomst voor alle star-
tende leerkrachten en zij-instromers. Het doel van intervisie 
is de deskundigheid van de deelnemers te vergroten en de 
kwaliteit van het werk te verbeteren. De professionele en 

persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staan hierbij 
centraal. 

Wat leer je
Wat je op deze bijeenkomst leert, is voor een groot deel aan jou.      

Heb je vragen aan je mede  starters of zij-instromers? Wil je weten hoe zij de dingen aanpak-
ken waar jij tegen aan loopt? Kom dan naar deze bijeenkomst en help elkaar.

Datum en tijd
11 november 2020 & 7 juni 2021, 
15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
28 oktober 2020 & 17 mei 2021

NOVEMBERInductie en intervisie 
startende leerkrachten
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Door wie
Jim Davids (personal trainer)

Voor wie
Iedereen die zin heeft om te bewegen

Natuurlijk zit je niet stil als je de hele dag les geeft, maar sporten 
is toch wel even iets anders. Zin om je lekker in het zweet te 

werken? Even het verstand op nul en gewoon gaan? Dan 
is deze workshop wat voor jou. We gaan lekker bewe-

gen en kennis maken met bepaalde fitness oefeningen. 

Wat leer je
Je gaat lekker bewegen en kennis maken met een 
aantal verschillende fitness oefeningen. Dat doe je 
in de uitstekend uitgeruste sportschool The Fitness 
Studio in Nieuwegein. Het wordt een actieve work-
shop waarbij we het wat warmer kunnen krijgen dan 

normaal ;-))

Datum en tijd
12 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
The Fitness Studio, Nevelgaarde 4, 
Nieuwegein
Aanmelden vóór
29 oktober 2020

NOVEMBERStrength & Conditioning At Work
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Door wie
Thecla Wolf (bedrijfsmaatschappelijk werk-
ster bij OOH, bedrijf: HD Support)

Voor wie
De 30-40+ medewerker met een gezin die 
in deze levensfase fulltime dan wel parttime 
werkt, een gezin runt, leuke ouder en partner 
wil zijn en weleens worstelt met de vraag: 
hoe moet ik dat toch allemaal doen?

Werken in het onderwijs vraagt veel en is geen 8-5 uur baan! 
Daarnaast heb je een gezin en je wilt graag een leuke part-

ner en ouder zijn. Maar is er dan ook nog tijd voor jezelf? 
En jouw netwerk? Door hierover te praten met een 
professional en gelijkgestemden kom je mogelijk tot 
nieuwe inzichten.

Wat leer je
Je krijgt tips om in deze drukke fase van je leven de juis-
te keuzes te maken. Keuzes die voor jou belangrijk zijn 

om goed de balans te bewaken en met plezier al je rollen 
in je leven te vervullen.

Datum en tijd
18 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Bestuursbureau OOH, De Bouw 85, Houten
Aanmelden vóór
4 november 2020

NOVEMBERDuurzame inzetbaarheid: 
Het jonge gezin. Hoe houd ik de balans?
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Door wie
Diana Brouwer (directeur van OBS De Plantage)

Voor wie
Voor leerkrachten, directies die meer willen 
weten over internationalisering in het 
basisonderwijs.

Op steeds meer basisscholen dringt het besef door dat leerlingen 
moeten worden voorbereid op onze internationale wereld. Inter-

nationaal competent zijn in oriëntatie, kennis, communiceren, re-
flecteren en samenwerken is nodig om effectief te functioneren 
in de hedendaagse maatschappij. Dit past ook prima binnen de 
drie doeldomeinen van het onderwijs (kwalificatie, socialisatie 
en persoonsvorming).

Wat leer je
In deze workshop leer je wat internationalisering in het basison-

derwijs is en welke activiteiten je daarvoor kunt inzetten. Omdat 
internationalisering iets is dat je met zijn allen moet doen, reiken we 

je argumenten aan waarmee je jouw collega’s kunt overtuigen van het belang en nut van 
internationalisering. Daarnaast laten we zien welke subsidies ervoor kunnen zorgen dat je 
voldoende financiële ruimte hebt om de internationalisering goed vorm te geven. 

Datum en tijd
18 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
OBS de Plantage, Plantagepolder 1, Houten
Aanmelden vóór
4 november 2020

NOVEMBERStarten met internationalisering 
op de basisschool
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Door wie
Martin Rijke (leerkracht De Meander)

Voor wie
Iedereen die op welke wijze dan ook te maken 
heeft met kinderen.

Ieder kind is anders en vraagt om een andere benadering, zeker als 
het even niet lekker in zijn vel zit. Iedereen die kinderen heeft 

of op een andere manier betrokken is bij de ontwikkeling van 
kinderen, heeft verschillende opvoedingskwaliteiten. Hoe 
zorg je voor een ‘match’ in het contact met al deze verschil-
lende kinderen? Wat kun je doen om het contact soepeler 
te laten lopen? Daarover gaat deze interactieve workshop.

Wat leer je
In deze workshop verken je je eigen pedagogische kwalitei-

ten en voorkeuren om in contact te komen met een kind. Is dit 
wel altijd een passende manier? Je ontdekt ook andere moge-

lijke benaderingen. We denken ook na over verschillende typen 
kinderen en hoe deze kinderen in situaties van oplopende spanning 

  het beste te benaderen zijn.

Datum en tijd
19 november 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
5 november 2020

NOVEMBERInteractie met leerlingen



- 30 -

September

15 BHV herhaling De Trekvogel ..................... R5
16 Rots & Water, Body Awareness en 
 Mindfullness voor de bovenbouw. ........... 12
17  Schrijfdans ................................................ 13
17 BHV basistraining ...................................... R5
17 Afstand en verbinding, zowel letterlijk als 
 figuurlijk .................................................... 14
21 Gedrag: 5 fasen groepsvorming, 
 groepsdynamiek ....................................... 15
22 Basistraining AVG ...................................... 16
24 Inclusiever onderwijs met co-teaching ..... 17
24 Ontmoeten & versterken .......................... R6
29 BHV herhaling De Meander ...................... R5
30 Webinar Hoogbegaafdheid binnen 
 Profi Pendi ................................................O6

Oktober

1  Het lerend netwerk, de specialisten van 
 Robijn ........................................................ R7
5 BHV herhaling De Torenuil ........................ R5
5 In vijf stappen beter leren Fotograferen 
 met je smartphone ................................... 19
7 Microsoft365 gevorderden ....................... R8
12  Vertrouwenspersoon: bijscholing ............. R9

Januari

4 Gitaarspelen voor leerkrachten ................ 33
7 Snappet effectief gebruiken ...................... 34
11 Stoeien in school; waarom niet? .............. 35
12 Microsoft365 gevorderden ....................... R8
27 Schrijfdans ................................................ 13
25 eTwinning ................................................. 36

Februari

3 Digitale geletterdheid in de klas. Hoe dan? 37
10 Positieve psychologie en welzijn ............... 38
15 Classroom English1 ................................... 39
17 Schrijfdans ................................................ 13

Maart

1 Jaargroep overleg groepen 5 en 6 ............O7
1  Jaargroep overleg groepen 7 en 8 ............O8
3 Jaargroepen overleg groepen 1 en 2 ........O9
3 Jaargroepen overleg groepen 3 en 4 ......O10
4 Mediawijsheid: media opvoeding doe 
 het maar eens ........................................... 40
8 Filmen met greenscreen ........................... 41
10 Schrijfdans  ............................................... 13
18 Classroom English2 ................................... 39
22 Ontmoeten & versterken .......................... R6

K A L E N D E R
Totaaloverzicht in chronologische volgorde
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12 Digitale geletterdheid ............................... 20
14 Schrijfdans ................................................ 13
15 BHV herhaling De Toonladder Galecop .... R5
28  Microsoft365 leerlingen met een 
 hulpvraag .................................................. 21
28 Duurzame inzetbaarheid voor de senior 
 medewerker ............................................. 22

November

2  Vertrouwenspersoon: bijscholing 2 .......... R9
3  Wat jij voor een kind kunt betekenen....... 23
9  Oudergesprek in het Engels ...................... 24
11 Schrijfdans ................................................ 13
11 Inductie en intervisie startende 
 leerkrachten ............................................. 25
12 Strength & Conditioning At Work ............. 26
18 Duurzame inzetbaarheid: Het jonge gezin. 
 Hoe houd ik de balans? ............................ 27
18 Starten met internationalisering op de 
 basisschool ............................................... 28
19 Interactie met leerlingen .......................... 29

December

9 Basis leren zichtbaar maken  .................. R10
10 Pauzespelletjes ......................................... 32

29 Interne vertrouwenspersonen van de 
 organisaties.............................................O11
31 Preventie van leesproblemen: goede 
 leesstart in groep 1-2 ................................ 42
April

13 Kennismaken met Close Reading .............. 43
15 Werken aan de groepssfeer…hoe dan…
 zo dus! ...................................................... 44
22 CLIL in de praktijk 1 ................................... 45

Mei

17 Pedagogisch handelen vanuit psychologische
 veiligheid .................................................. 46
17 CLIL in de praktijk 2 ................................... 45

Juni

2 Theater in de klas ..................................... 47
7 BHV herhaling ........................................... R5
7 Inductie en intervisie startende 
 leerkrachten ............................................. 25
8 Ontmoeten & versterken .......................... R6
15 BHV herhaling ........................................... R5
16 Terugkomdag schrijfdans .......................... 13
24 BHV Herhaling .......................................... R5
29 BHV Herhaling .......................................... R5

Juli

2 Kookworkshop: tapas maken .................... 48

Workshops die zijn opgenomen in het Robijn-deel of het OOH-deel hebben respectievelijk een ‘R’ en een ‘O’ 
voor het paginanummer.
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Door wie
Deze workshop wordt gegeven door 
Lieke van Adrichem (SportID) 

Voor wie
Alle leerkrachten

Leuk samen spelen op het schoolplein is niet altijd vanzelfspre-
kend. Soms hebben leerlingen even een zetje nodig om 

een spel te gaan spelen in plaats van alleen maar heen 
en weer te rennen om hun energie kwijt te raken.

Wat leer je
Tijdens de workshop pauzespelletjes leer je een aan-
tal spellen die kinderen gemakkelijk kunnen spelen 
in de pauze. Je leert hoe ze snel zelfstandig de spel-
len kunnen spelen, zodat jij je handen vrij hebt voor 

al het andere dat op het schoolplein gebeurt.

Datum en tijd
10 december 2020, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1 Nieuwegein
Aanmelden vóór
26 november 2020

DECEMBERPauzespelletjes
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Door wie
Maarten Tromp (voormalig directeur van 
OBS Ridderspoor)

Voor wie
Leerkrachten die niet of nauwelijks gitaar 
spelen.

Zou jij je muzieklessen extra willen aankleden met gitaarmu-
ziek? Dan is er speciaal voor jou deze workshopserie. In acht 

cursusavonden leer je de basisbeginselen van het begelei-
den van je klas met gitaar. In de loop van de cursus ga je 

ook je eigen liedje(s) schrijven.

Wat leer je
Tijdens de workhops komt een aantal dingen aan bod: 
basisakkoorden, slagjes en tokkeltjes, je eigen liedje 

maken en een paar liedjes voor in de klas of bij het 
kampvuur. 

Meenemen
Voor deze workshop heb je een gitaar nodig. Kun je niet aan een   

       gitaar komen, dan kun je hem lenen van workshopleider Maarten. Wil 
je een gitaar lenen? Vermeld dit dan bij je aanmelding.

Acht bijeenkomsten
Deze workshop bestaat uit acht bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is 
op 4 januari, daarna worden nog 7 bijeenkomsten in overleg ingepland.

Datum en tijd
4 januari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
OBS Ridderspoor, Horigenland 50, Houten
Aanmelden vóór
18 december 2020

JANUARIGitaarspelen voor leerkrachten



- 34 -

Door wie
Sarah Pepping (leerkracht De Veldrakker) 
en Iris Eradus (leerkracht De Torenuil)

Voor wie
Voor leerkrachten die met Snappet (gaan) 
werken en opzoek zijn naar verduidelijking 
van het programma en willen leren hoe je 
het programma effectief inzet.

Samen met jou willen workshopleiders Iris en Sarah de verdie-
ping in gaan, werkwijzen ter discussie stellen, het belang van 

de plusjes en het werkpakket verduidelijken en de vernieu-
wingen in Snappet (die er gaan komen) kort toelichten.

Wat leer je
Na het volgen van deze workshop heb je meer kennis 
over hoe Snappet in elkaar zit. Hoe komen de scores 
tot stand? Hoe werk je effectief aan de plusjes en werk-
pakketten? Je leert hoe je de juiste doelen selecteert 

voor je leerlingen en hoe je deze klaar zet. Kortom, je 
leert hoe je zo effectief mogelijk met Snappet kunt werken!

Datum en tijd
7 januari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
18 december 2020

JANUARISnappet effectief gebruiken
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Door wie
Eddie Heerings (voormalig adjunct-di-
recteur van OOH en eigenaar van Eddie 
beweegt)

Voor wie
Alle leerkrachten, directies en ondersteu-
nende medewerkers kunnen meedoen.

Stoeien is een bewezen middel om je groep op een 
prettige manier te laten samenwerken. Na deze 

workshop durf je stoeien echt in te zetten als 
aanjager van een fijne sociale cohesie binnen 

je groep.

Wat leer je
In deze workshop krijg je tips en ideeën voor 
het stoeien in je beweegles. We gaan ervaren 
hoe leuk stoeien kan zijn en ook hoe je het 
veilig voor iedereen kan aanbieden.

Datum en tijd
11 januari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
18 december 2020

JANUARIStoeien in school: waarom niet?
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Door wie
Helen de Lange (vakleerkracht Engels)

Voor wie
Leerkrachten

Eén van de belangrijkste redenen om de Engelse taalvaardigheid 
van onze leerlingen te vergroten is om te kunnen communi-

ceren. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en 
schrijven) oefenen we het liefst in een echte, betekenisvolle 
situatie. Uiteraard is het niet altijd mogelijk of wenselijk om 
een fysieke uitwisseling te hebben, maar online samen-
werken met een school in het buitenland is natuurlijk 
laagdrempelig en is goed te realiseren. Met eTwinning geef 
je jouw leerlingen een internationale ervaring zonder te 

reizen. Deze training is een introductie van eTwinning. 

Wat leer je
Onderwerpen: • Introductie eTwinning. • Hoe vind je een schoolpartner in het bui-
tenland? • Hoe start je een internationaal project met eTwinning? • Voorbeelden van 
projecten ter inspiratie. 

Leerdoelen: Na deze training heb je een aantal doelen bereikt. Je weet: • 
wat eTwinning is. • hoe je een schoolpartner in het buitenland vindt. • 
hoe je een internationaal project opzet. • hoe een internationaal project 
eruit kan zien.

Datum en tijd
25 januari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
11 januari 2021

JANUARIeTwinning
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Door wie
Ruud Spelbos (leerkracht Zuiderkroon)

Voor wie
Leerkrachten, ICT-coördinatoren en 
directeuren

Digitale geletterdheid zijn alle vaardigheden die je nodig hebt 
om je in onze digitale samenleving staande te houden en 

jezelf te ontwikkelen. In deze workshop krijg je inzicht in het 
curriculum van de toekomst en digitale geletterdheid. Ook 
krijg je praktijk voorbeelden hoe je b.v. programmeren en 
robotica een plekje kunt geven in jouw lesprogramma.

Wat leer je
In deze workshops digitale vaardigheden en programmeren 

krijg je relevante informatie en zoemen we samen in op de 
kern van het leergebied digitale geletterdheid en vaardigheden. 

Je maakt kennis met de leerlijn programmeren van Kennisnet in het 
basisonderwijs. In deze leerlijn komen begrippen aan de orde die horen bij programme-
ren. Alle aspecten van informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, computational 
thinking en programmeren tot aan mediawijsheid komen aan bod. Wij gaan ook prak-
tisch aan de slag met programmeer tools die je kunt gebruiken in de klas tot 
en met het werken met robotjes! 
Alvast meer weten? Kijk op de website: www.meesterruud.nl.

Datum en tijd
3 februari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
20 januari 2021

FEBRUARIDigitale geletterdheid in de klas. 
Hoe dan?
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Door wie
Maaike Kooistra (docent pedagogiek 
HU-pabo)

Voor wie
Leerkrachten, directeuren, overige professi-
onals binnen het onderwijs

Waar word je gelukkig van? Wat drijft jou? Wie ben je? 
In deze workshop wordt de geschiedenis van de 

Positieve Psychologie besproken en waarom leven 
conform je eigen kwaliteiten je welzijn kan 

bevorderen.

Wat leer je
In deze workshop leer je onder andere over 
de geluksleerlijn van alle groepen van de 
basisschool. We duiken in de geschiedenis 
van de Positieve Psychologie en lichten daar 
elementen uit die je welbevinden kunnen 

bevorderen. Verder zoomen we in op het her-
kennen van eigen kwaliteiten en die van mensen 

om je heen.

Datum en tijd
10 februari 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
27 januari 2021

FEBRUARIPositieve Psychologie en welzijn



- 39 -

Door wie
Anne Marieke de Jong (vakleerkracht 
Engels Anna van Rijn College) en Helen de 
Lange (vakleerkracht Engels Robijn)

Voor wie
Leerkrachten

Je leert in deze workshop hoe je je les kunt starten, geven 
en afsluiten volgens het principe “doeltaal = voertaal”. 

Wat leer je
Voor elk lesmoment krijg je passend taalgebruik 
aangeboden in de vorm van ‘chunks and phra-
ses’. Ook leer je je taalgebruik aan te passen 
aan het niveau van de leerlingen. Zo kun je 
vol vertrouwen aan de slag met het vakgebied 
Engels. Daarnaast besteden we aandacht aan 
veelgemaakte basale fouten op het gebied van 

de Engelse grammatica. We maken gebruik van 
activerende werkvormen die je kunnen inspire-

ren voor je eigen onderwijspraktijk. 

Let op: Deze workshop beslaat twee middagen.

Datum en tijd
10 februari & 18 maart 2021, 
15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
27 januari 2021

FEBRUARIClassroom English 1 en 2
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Door wie
Klaartje Schüngel van Social Media Impact

Voor wie
Leerkrachten groep 5 t/m 8 en ondersteu-
nend personeel

Onze leerlingen zijn dagelijks in de weer met smartphones, tablets, 
sociale media en games. Ze beleven veel plezier en doen aller-

hande kennis op. Ze spelen samen strategische spelletjes, 
delen lief en leed online, zoeken grenzen op en laten zich 
inspireren door social influencers. Maar toch maken we ons 
zorgen.

Wat leer je
We vragen ons bijvoorbeeld af of het wel zo goed is, om 

zoveel tijd te besteden aan internet. Leerlingen lijken meer 
afgeleid en het leesniveau gaat achteruit. Ook zien we jongeren 

video’s en foto’s bekijken en delen, die ze, gezien hun leeftijd 
en ontwikkeling, niet altijd op waarde kunnen schatten. Tijdens de 

workshop wordt inhoudelijke kennis afgewisseld met korte, activerende opdrachten. De 
volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
• Nieuwste trends en ontwikkelingen op gebied van mediawijsheid
• De grote aantrekkingskracht van nieuwe media op kinderen 
• Wat zeggen specialisten over het effect van (intensief) mediagebruik 

op gezondheid, concentratie en gedrag?
• Online platformen en social influencers: hoe beïnvloeden zij?
• Games, social media en groepsdruk 2.0
• Praktische handvatten en (gratis) les ideeën om kinderen te begelei-

den tot bewuste, kritische gebruikers van nieuwe media

Datum en tijd
4 maart 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
18 februari 2021

MAARTMediawijsheid: mediaopvoeding
doe het maar eens
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Door wie
Helen de Lange (leerkracht Robijn)

Voor wie
Iedereen die dit interessant vindt

Greenscreen is een speciale techniek waarbij je jezelf of een 
ander voor een groen scherm filmt of fotografeert, waarna 

je in de bewerking deze groene kleur kunt wegfilteren 
zodat deze vervangen kan worden voor een wille-

keurige achtergrond. Zo sta je in een handomdraai 
je spreekbeurt over Australië te geven met Ayers 
Rock op de achtergrond, of geef je je les over bijen 
met een imker aan je zijde. Hoe? Dat leer je in deze 
workshop.

Wat leer je
Tijdens deze workshop bespreken we voor zowel 

onder-, midden- als bovenbouw een aantal praktische 
voorbeelden voor verschillende vakgebieden waarbij je de 

greenscreen kunt inzetten in je onderwijspraktijk. Je leert welke 
materialen je nodig hebt en welke tools je goed kunt gebruiken. Daarna ga je met je 
eigen device aan de slag om je eerste film of foto te bewerken.

Datum en tijd
8 maart 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
22 februari 2021

MAARTFilmen met greenscreen
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Door wie
Sharon Kalis (leerkracht De Veldrakker, 
leesspecialist Lerend Netwerk)

Voor wie
Leerkrachten in de onderbouw en IB’ers

Als leerkracht van groep 1-2 kun jij al het nodige doen om 
je leerlingen voor te bereiden op het leesonderwijs 

in groep 3. Wat is van essentieel belang voor een 
goede leesstart voor kleuters op de basisschool 
om goed toegerust te beginnen aan het leeson-
derwijs?

Wat leer je
In deze workshop krijg je informatie over wat de 
belangrijkste leergebieden zijn voor een goede 

leesstart in groep 1-2. Je krijgt tips voor leesple-
zier en leesmotivatie bij kleuters en het belang van 

ouderbetrokkenheid.

Datum en tijd
31 maart 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
17 februari 2021

MAARTPreventie van leesproblemen: 
goede leesstart in groep 1-2
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Door wie
Dortie Mijs (Senior adviseur taal/lezen en 
integrale schoolverbetering Expertis)

Voor wie
Leerkrachten van groep 1 t/m 8, IB’ers en 
directeuren

Close Reading is een aanpak van begrijpend luisteren en lezen 
waarbij de inhoud van een tekst centraal staat. Leerlingen gaan 

er op een actieve manier mee aan de slag. Herlezen, aante-
keningen maken, samenvatten, samenwerken, discussiëren 
zijn vaardigheden die belangrijk zijn.

Wat leer je
In de workshop maak je kennis met de Close Reading-aan-
pak. Eerst krijg je informatie over wat Close Reading is. Aan 

de hand van een prentenboek en een tekst laten we zien hoe 
de aanpak werkt. Je ervaart zelf hoe het is om bewijs te zoeken 

en de tekst te herlezen aan de hand van tekstgerichte vragen. 
Hierdoor krijg je steeds dieper begrip van een tekst. Je krijgt ook prak-

tische voorbeelden die je direct in je eigen groep kunt toepassen. Aan het eind van de 
workshop weet je wat Close Reading is en heb je ideeën opgedaan voor je eigen school 
of groep. Begrijpend luisteren en lezen wordt weer leuk voor jou als leerkracht en je 
leerlingen door de variatie in teksten en werkvormen.

Datum en tijd
13 april 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
30 maart 2021

APRILKennismaken met Close Reading
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Door wie
Corrie van Buel (leerkracht De Toonladder 
Galecop)

Voor wie
Leerkrachten van groep 1 t/m 8

Sociaal-emotionele vaardigheden, normen en waarden; ze 
spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Leerkrach-

ten hebben de uitdagende taak om leerlingen te 
begeleiden in hun ontwikkeling tot sociaalvaardige, 
zelfstandige en betrokken burgers.

Jij bent er om de sfeer in de groep positief te 
beïnvloeden…..

maar… hoe doe je dat dan?

Wat leer je
We gaan 1,5 uur praktisch aan de slag om positieve 

groepsrelaties te bevorderen, door het samen te ervaren. 

Ook krijg je voorbeelden vanuit De Toonladder als Leefstijlschool.
Zin om mee te doen? Geef je op en we zien elkaar 15 april 2021 op de 
Toonladder Galecop. Tot dan!

Datum en tijd
15 april 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Toonladder Galecop, Galecopperzoom 2, 
Nieuwegein
Aanmelden vóór
1 april 2021

APRILWerken aan de groepssfeer... 
hoe dan... zo dus!
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Door wie
Helen de Lange (vakleerkracht Engels 
Robijn) en Anne Marieke de Jong (vakleer-
kracht Engels Anna van Rijn College)

Voor wie
Leerkrachten in de onder- en bovenbouw

Weet je het nog? CLIL staat voor Content and Language Integrated 
Learning: je werkt tegelijkertijd aan taaldoelen en vakinhou-

delijke doelen. Dit scheelt tijd in de weekplanning en dat is 
wel zo efficiënt. Vorig jaar zijn we met veel collega’s tijdens 
de startworkshop CLIL in de Robijn Academie in de theorie 
gedoken. Als je kiest voor deze workshop, dan krijg je 
begeleiding in de ontwikkeling van een CLIL project dat je 
direct in je eigen onderwijspraktijk kunt inzetten en uitvoe-
ren, maar ook kunt delen met je collega’s.

Wat leer je
Tijdens deze workshop werk je aan je eigen CLIL project. Dit mag 

ook samen met een collega uit dezelfde groep of bouw. We doen dit aan de hand van 
de kenmerken die bij CLIL horen, de vier C’s: Content (inhoud), Communicatie (taal), 
Cognitie (denkvaardigheden) en Cultuur (interculturele competenties). We bespreken 
hoe je op de juiste manier de taaldoelen en de vakinhoudelijke doelen kunt 
verzamelen. We vergeten ook de procesdoelen niet (zoals inzet, samenwer-
king, uitvoering en motivatie) evenals de (tussentijdse) evaluaties, die als 
onmisbare elementen in een CLIL les beschouwd kunnen worden. 

Let op: Deze workshop bestaat uit twee middagen.

Datum en tijd
22 april 2021 & 17 mei 2021, 
15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
8 april 2021

APRILCLIL in de praktijk
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Door wie
Kim van Haeften of Koen van Ghyseghem 
(De Onderwijstafel)

Voor wie
Iedereen die met kinderen werkt

De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat 
íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én 

zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal ontwikkelt. 
Dit vraagt om een leerkracht die zich veilig voelt, die ruimte 
kan bieden aan zichzelf en het kind.

Wat leer je
‘Op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de 

ogen van de ander,’ vraagt om een scherp bewustzijn van wat 
zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je 

vraagt als leerkracht. Samen bewust worden en verkennen van 
je pedagogisch handelen is van belang zodat je elke situatie met je 

leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt. 

Daarvoor kijken we naar: Welke leraar wil ik zijn? Waar loop ik tegenaan? Wat vragen 
mijn leerlingen van mij en wat kan ik doen? Wat heb ik daarvoor nodig en van wie? 

Je leert met behulp van theorie en oefeningen over jouw handelen. Je zult 
merken dat je niet de enige bent en dat alleen al kan bevrijdend werken. 
Als jij je veilig voelt, bied je je leerlingen ook de veiligheid waarin zij zich 
volop kunnen ontwikkelen.

Datum en tijd
17 mei 2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
3 mei 2021

MEIPedagogisch handelen vanuit 
psychologische veiligheid
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Door wie
Nienke Weijsenfeld (leerkracht De Torenuil, 
theatermaker en -docent)

Voor wie
Leerkrachten en onderwijsassistenten

´Het belangrijkste aspect van theater is dat zij de verbeel-
dingskracht voedt waar creativiteit begint. Theater is niet 

gericht op waarheidsvinding of goed en fout. Theater 
wil bevragen. Theater wil openzetten.´

Wat leer je
Ervaar, door het zelf te doen, hoe theater is in te 
zetten in de klas. Tijdens deze workshop bied ik je 
handvatten om met theater aan de slag te gaan, in 
korte spelmomenten, maar ook bijvoorbeeld in het 

voorlezen of het geven van een geschiedenisles. Het 
creëren van een veilige sfeer en het plezier in theater 

staat hierin voorop.

Datum en tijd
2 juni  2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
Kantoor Robijn, Albatros 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
19 mei 2021

JUNITheater in de klas
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Door wie
Esther van Dalem en nog een of twee 
collega’s van de Evenaar

Voor wie
Iedereen die van lekker eten houdt en het 
leuk vindt om zelf te maken.

Om alvast in de zomerse vakantiesfeer te raken, gaan 
we samen lekkere tapas gerechtjes maken.

Wat leer je
Jullie gaan leren om verschillende tapas 

gerechtjes te maken. Zo kun je op een 
gezellig avondje met vrienden of op 
een feestje altijd goed voor de dag 
komen met zelfgemaakte tapas.

Datum en tijd
2 juli  2021, 15:15 -16:45 uur
Plaats
De Evenaar, Dasseweide 1, Nieuwegein
Aanmelden vóór
18 juni 2021

JULIKookworkshop: tapas maken
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Interne  vertrouwenspersonen

Door wie
Yvonne Kamsma, Werkzaam bij de IJssel-
groep, extern vertrouwenspersoon voor 
OOH

Voor wie
Verplicht voor interne vertrouwenspersonen 
van OOH

Jaarlijks komen de intern vertrouwenspersonen van OOH bijeen om samen met 
de externe vertrouwenspersoon van OOH te kijken naar de actuele ontwik-
kelingen op dit gebied, naar de taakinhoud te kijken en gewoon ook om wat 
casussen met elkaar te bespreken. Ook de Robijn vertrouwenspersonen zijn van 
harte welkom om te kunnen leren van elkaar!

Datum en tijd
29 maart 2021, 15:15 -16:45 uur

Plaats
Bestuursbureau OOH, De Bouw 85, Houten

Aanmelden vóór
15 maart 2021

Wat leer je
De rol van intern vertrouwenspersoon komt weer helder op je netvlies: 
wat doe je wel, wat doe je niet? En er is ruimte voor actuele casuïstiek.

vertrouwenspersonen van de organisaties

-11-

MAART
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Jaargroepoverleg

Door wie
Enkele collega’s uit de groepen 3 en 4 van 
OOH.

Voor wie
Leerkrachten van de groepen 3 en 4

Alle leerkrachten van de groepen 3 en 4 worden uitgenodigd om ervaring en 
expertise te delen met elkaar. En daarnaast is er natuurlijk ook alle ruimte om je 
vragen en puzzelstukken in te brengen.

Datum en tijd
3 maart 2021, 15:15 -16:45 uur

Plaats
De Bijenkorf, Riddersborch 143, Houten

Aanmelden vóór
15 februari 2021

Wat leer je
In deze bijeenkomst kun je ervaringen delen en ideeën opdoen voor je eigen groep.

Groepen 3 en 4

-10-

MAART
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Jaargroepoverleg

Door wie
Enkele collega’s uit deze groepen van OOH.

Voor wie
Leerkrachten van de groepen 1 en 2

Alle leerkrachten van de groepen 1 en 2 worden uitgenodigd om ervaring en 
expertise te delen met elkaar. En daarnaast is er natuurlijk ook alle ruimte om je 
vragen en puzzelstukken in te brengen.

Datum en tijd
3 maart 2021, 15:15 -16:45 uur

Plaats
De Ridderspoor, Horigenland 50, Houten

Aanmelden vóór
15 februari 2021

Wat leer je
In deze bijeenkomst kun je ervaringen delen en ideeën opdoen voor je eigen groep.

Groepen 1 en 2

-9-

MAART
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Jaargroepoverleg

Door wie
Enkele collega’s uit de groepen 7 en 8 van 
OOH.

Voor wie
Leerkrachten van de groepen 7 en 8

Alle leerkrachten van de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd om ervaring en 
expertise te delen met elkaar. En daarnaast is er natuurlijk ook alle ruimte om je 
vragen en puzzelstukken in te brengen.

Datum en tijd
1 maart 2021, 15:15 -16:45 uur

Plaats
De Plantage, Plantagepolder 1, Houten

Aanmelden vóór
15 februari 2021

Wat leer je
In deze bijeenkomst kun je ervaringen delen en ideeën opdoen voor je eigen groep.

Groepen 7 en 8

-8-

MAART
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Jaargroepoverleg

Door wie
Enkele collega’s uit de groepen 5 en 6 van 
OOH.

Voor wie
Leerkrachten van de groepen 5 en 6

Alle leerkrachten van de groepen 5 en 6 worden uitgenodigd om ervaring en 
expertise te delen met elkaar. En daarnaast is er natuurlijk ook alle ruimte om je 
vragen en puzzelstukken in te brengen.

Datum en tijd
1 maart 2021, 15:15 -16:45 uur

Plaats
De Velduil, locatie Eggeveld 4-6, Houten
Aanmelden vóór
15 februari 2021

Wat leer je
In deze bijeenkomst kun je ervaringen delen en ideeën opdoen voor je eigen groep.

Groepen 5 en 6

-7-

MAART
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Webinar

Door wie
Introductie door Marjolein Sluijters, 
bestuurder van Profi Pendi. Gevolgd door 
twee lezingen van externen.

Voor wie
Toptalent coaches, intern begeleiders, leer-
krachten en belangstellenden die meer willen 
weten over hoogbegaafdheid en hoe dat is 
vormgegeven binnen Profi Pendi.

Deze webinar wordt via Zoom georganiseerd. Marjolein Sluijters (bestuurder 
Profi Pendi) zal kort wat vertellen over het ondersteuningsplan en aangeven 
dat Hoogbegaafdheid een van de pijlers is van het Ondersteuningsplan. 
Daarna zijn er twee sprekers over HB aan het woord. Nadere informatie 
volgt nog.

Datum en tijd
30 september 2020, 15:15 -16:45 uur

Plaats
Online via Zoom

Aanmelden
Aanmelden bij Profi Pendi

Wat leer je
Wat houdt het ondersteuningsplan van Profi Pendi aan op het gebied van hoogbegaafdheid? 
Daarnaast inhoudelijke informatie over hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid binnen Profi Pendi

-6-

SEPTEMBER
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OOH-academie en de Robijn Academie bundelen hun krachten!

Waarom dit aanbod?
We willen een professionele organisatie zijn waarbij leren en ontwikkelen en blijven scho-
len een onmisbare plaats innemen. Dit, om op deze manier te blijven werken aan zowel de 
kwaliteit van het onderwijs als aan de kwaliteit van jullie; het personeel. Het is een bewuste 
keuze van OOH om samen met Robijn een scholingsgids vorm te geven en een eigen Robijn- en 
OOH-academie in te richten. Op deze manier beoog ik de ontwikkeling bij alle medewerkers te 
kunnen stimuleren, begeleiden en soms te leiden. Door ontmoetingen met elkaar te realiseren 
en scholing aan te bieden, kunnen we komen tot leren. Leren van jezelf, maar zeker ook van 
elkaar, want er is veel talent onder ons!

    Fijn dat wederom een aantal medewerkers bereid is om hun 
talenten in te zetten voor de organisatie. Een prima ontwik-

keling om zo eigen expertise organisatie breed 
    te benutten. Daarnaast is het gezamenlijke aanbod 

en de inkoop van cursussen en trainingen op locatie 
niet alleen goedkoper, het geeft ook mogelijkheden 
tot ontmoeting van alle collega’s die bij OOH en bij 
Robijn werken. 

Ik hoop dan ook dat dit aanbod voor ieder wat 
wenselijks biedt en wens jullie daarbij mooie leerer-
varingen toe, maar zeker ook veel plezier.

Annelies Smits MPM
Bestuurder OOH   augustus 2020
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Inleiding

Voor je ligt een nieuwe versie van de scholingsgids van OOH. Maar dat niet alleen: Stichting Robijn en 
OOH hebben de samenwerking opgezocht, omdat we denken dat dit veel kansen geeft voor beide organi-
saties. Wij zijn dus in deze partner in samenwerking.

In deze scholingsgids vind je drie soorten workshops: OOH-specifieke, Robijn-specifieke en gezamenlijke. 
Je kunt kiezen uit het aanbod van OOH, uit het gezamenlijke deel en zelfs uit de specifieke Robijnwork-              
        shops als daar iets bij zit dat je interesseert. Dat maakt het keuzeaanbod 
 meteen veel groter en aantrekkelijker.

Het aanbod in deze gids is met zorg samengesteld:
• Uit reacties en verzoeken van jou en je collega’s;

• Op verzoek van de directeuren;
 • Na signalering van kwaliteiten van medewerkers;
• Naar behoefte van de organisaties.

Hoe schrijf je je in?
Inschrijven doe je digitaal door een mail te sturen naar 
academie@oo-h.nl. Van de organisator krijg je zo spoedig 

mogelijk bericht.

“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen ma-
ken.”     
     
Confucius
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