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Trainingen schooljaar 2017-2018: de inschrijving is geopend.
Beste Fricolore-collega,
‘Persoonlijk Leiderschap’ was dit schooljaar de hekkensluiter van de trainingen voor en door Fricoloremedewerkers. De tweedaagse werd erg goed beoordeeld en staat ook komend jaar weer op het programma.
Nieuwe ster aan het Fricolore-firmament is ‘Docent in het vmbo: fantastisch maar allerminst gemakkelijk’,
speciaal voor beginnende (tot max. 5 jaar in het vak) vmbo-docenten. Dat het werken met vmbo-leerlingen zijn
charmes heeft, maar ook zeker keerzijden kent, weten de twee enthousiaste trainers als geen ander. Zij werken
allebei al jaren met hart en ziel in het vmbo. In deze training van twee dagen deel je je ervaringen met de
trainers en medecursisten en werk je aan je leerproces. Eveneens nieuw is de training ‘Vertrouwenspersonen
in de school’. Een schot in de roos. Al 15 Fricolore-medewerkers hebben zich daarvoor aangemeld. Kijk voor
deze en alle andere trainingen op www.fricolore.nl/Akademy. De inschrijving is geopend.
Studiemiddag
Zoek je een zinvolle invulling voor de studiemiddag? De Fricolore-trainers kunnen zorgen voor een training op
maat.
In company
Heb jij, of heeft jouw school, belangstelling voor een in company training? Vraag dan naar de mogelijkheden
voor 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.
Penta Nova
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).
Kijk voor alle trainingen van de Fricolore Akademy op www.fricolore.nl. Neem voor offertes en vragen of
wensen voor nieuwe cursussen contact met ons op via h.vanderveen@emelwerda.nl. Wil je zelf trainer
worden? Dan horen we het ook graag.
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