Nieuwsbrief februari 2017

Betreft: Inschrijven trainingen
Beste Fricolore-collega,
De trainingen voor en door Fricolore-medewerkers zijn ook dit schooljaar weer populair. Ze vallen in de smaak
en worden goed gewaardeerd. Verdieping Basiscoach en Onderwiiskundig Leiderschap zijn net achter de rug.
De deelnemers aan Basiscoach hebben drie trainingsdagen gehad en er nog eentje tegoed.
De training Differentiëren is onlangs op twee scholen succesvol in company gehouden. Heb jij, of heeft jouw
school, ook belangstelling voor een in company training? Vraag dan naar de mogelijkheden. Op dit moment
bestaat het assortiment uit De 5 rollen van de docent, De effectieve les, Toetsen om te groeien, Invloedrijk
OOP, Omgaan met agressie, Begrijpend lezen, Motiveren en inspireren, Lesobservatie en Differentiëren.
Samen met Penta Nova kunnen de Master Education Leadership (MEL), de schoolleider (vakbekwaam) en de
opleiding introductie op Midden Management (MM/MOT) gevolgd worden in 2017/2018 (bij voldoende
aanmelding, in Nieuw Allardsoog Bakkeveen).
Ontwikkelingsgericht Assessment:
Voor het assessment van woensdag 8 maart 2017 hebben zich drie kandidaten aangemeld. Het volgende
assessment wordt gehouden op donderdag 11 mei 2017. Er kunnen maximaal vier kandidaten deelnemen en er
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Persoonlijk leiderschap:
De training van eind februari is verschoven naar donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017. Aanmelden kan nog.
Bij Persoonlijk leiderschap staan de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey centraal. In
verschillende werkvormen wordt aandacht besteed aan persoonlijke en individuele ontwikkeling, effectief
samenwerken en ontwikkelen en behouden van de eerste 6 eigenschappen.
(Basis-)training vertrouwenspersonen in de school
Vertrouwenspersonen op school zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste
omgangsvormen en machtsmisbruik (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld en
(mis)communicatie). Het adequaat omgaan met meldingen en opvangen en begeleiden van klagers vergt
kennis en vaardigheden. Naast het bespreken van de (basis)vaardigheden is ontmoeting en leren met en van
elkaar – binnen de scholen van Fricolore – een doel. We doen dit op 6 en 7 november 2017 samen met de
Stichting School en Veiligheid. De training wordt gevolgd door een terugkomdag, die we jaarlijks willen gaan
organiseren. Zo willen we een netwerk van vertrouwenspersonen in onze regio gaan opbouwen.
Inschrijven voor Ontwikkelingsgericht Assessment
Inschrijven voor Persoonlijk leiderschap
Inschrijven voor training vertrouwenspersonen

Kijk voor alle trainingen van de Fricolore Akademy op www.fricolore.nl. Heb je vragen over de inhoud van de
cursussen of wensen voor nieuwe cursussen? Neem dan contact met ons op via h.vanderveen@emelwerda.nl
Met vriendelijke groet,
Fricolore Akademy
Anne Leijenaar, Jacob Hoekstra, Sjoerd de Jong, Henriëtte van der Veen.

