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BESCHRIJVING VAN HET BOEK FLITSGESPREKKEN
"Flitsgesprekken 1e druk is een boek van Todd Whitaker uitgegeven bij
Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN 9789461182210 Flitsgesprekken10
minuten intensief bezig met onderwijsAls schoolleider wil je graag dat je
leraren effectief lesgeven. En daar wil je ze graag bij helpen. Maar wanneer?
Agenda's (ook van vergaderingen) zijn vaak al overvol. Flitsgesprekken
bieden een oplossing. Door regelmatig 10 minuten uit te trekken voor een
inhoudelijk onderwerp, verbeter je de prestaties van je leraren - en daarmee
dus ook van de leerlingen. Dit boek biedt 40 krachtige voorbeelden van
flitsgesprekken die je eenvoudig kunt opnemen in een teamvergadering of
andere groepsbijeenkomst.De gesprekken behandelen uiteenlopende
onderwerpen: van het omgaan met bepaald gedrag en het motiveren van
leerlingen tot het betekenis geven aan de lessen. Elk flitsgesprek bevat tips
hoe je het onderwerp ter sprake kunt brengen en activiteiten die zorgen dat
het geleerde ook echt blijft hangen.Help je school stap voor stap effectiever
te worden - in slechts 10 minuten per keer! ""Effectief onderwijs, en hoe je
dat verzorgt, dient tijdens deloopbaan van een leraar regelmatig en
diepgaand te wordenbesproken. Met dit boek bieden Todd Whitaker en
AnnetteBreaux een hulpbron waarmee zulke gesprekken een vastonderdeel
van de schoolcultuur kunnen worden.""- Robert J. Marzano, CEO van
Marzano Research -"
FLITSGESPREKKEN | 9789461182210 | TODD WHITAKER | BOEKEN BOL.COM | DE
Flitsgesprekken (hardcover). "Flitsgesprekken 1e druk is een boek van Todd
Whitaker uitgegeven bij Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN 9789461182210
Flitsgesprekken10. 4 Flitsgesprekken Deel 5 Wat maakt een leraar effectief?
105 31. Beslissingen nemen in het belang van de leerling 106 32. Omdat jij
het bent! 109 Korte snelle gesprekken voor ouders die op zoek zijn naar een
klankbord en graag een steuntje krijgen om snel meer rust te krijgen in het
gezin. Wat is een flitsgesprek? Bestel Flitsgesprekken Voor 23:00 besteld,
morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies
Flitsgesprekken 10 minuten intensief bezig met onderwijs Als schoolleider
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wil je graag dat je leraren effectief lesgeven. En daar wil je ze graag bij
helpen. Maar. Flitsgesprekken. 42,00. Verkoop door bol.com In
winkelwagen. John Hattie; Leren zichtbaar maken. 59,00. Verkoop door
bol.com In winkelwagen. Robert Marzano; Flitsgesprekken bieden een
oplossing. Door regelmatig 10 minuten uit te trekken voor een inhoudelijk
onderwerp, verbeter je de prestaties van je leraren. Buy Flitsgesprekken: 10
minuten intensief bezig met onderwijs 01 by Todd Whitaker, Annette Breaux,
Marcel Bogaarts, Ampersand Text & Translation (ISBN: 9789461182210.
Gezin zonder stress biedt coaching voor ouders die veel stress ervaren in
het gebied Rotterdam - Lansingerland - Delft - Pijnacker - Den Haag. De
stress kan. Indeling •Opening •Achtergrond en Intentie •Ondertekening
Intentieverklaring •Toelichting Werkplan •Flitsgesprekken Pauze •Inbreng
voor het beleidsplan Flitsgesprekken . € 42,00. Rating: 0%. In winkelwagen.
Quick View. Dialooginstrument HGW . € 42,00. Rating: 0%. In winkelwagen.
Quick View. Emotiemanagement. 11 december 2013. Het gemeentebestuur
nodigt inwoners en relaties van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op
donderdag 9 januari. De bijeenkomst begint om 20.00. 20.30 - 21.15 uur
Flitsgesprekken met de raad op de bovenverdieping 20.45 - 21.00 uur
Leerlingen van Houtens verrassen u met zang en een spectaculaire
dans-act Individuele flitsgesprekken van max.15 minuten (wie ben je, wat
motiveert je, wat breng je…) 21.00u afsluiting met informele borrel Locatie:
KC De Bundertjes Ondersteuning flitsgesprekken en strategisch plan ter
verbetering van interne communicatie. IKEA Nederland (2016-17)
PDF FLITSGESPREKKEN - BAZALT.NL
De audit bestond uit een online vragenlijst (kwantitatief) en flitsgesprekken
op de locaties van het waterbedrijf (kwalitatief). Dichterbij 'Ik trek een
kinderfeestje nauwelijks!' Ik hoor het vaak als ik vertel dat ik in het onderwijs
werk. Hoe het mogelijk is dat je meer dan 8 kinderen o "Fit for the Future" en
"APK voor je Loopbaan": workshops passie en plezier in werk,
beroepenschatkist, flitsgesprekken en CV check. Flitsgesprekken Via de
telefoon kan door middel van zogenoemde flitsgesprekken snel duidelijk
worden of bezwaar maken zin heeft. Elke dag het belangrijkste nieuws in.
Stap 5: Flitsgesprekken per groep en re?ece op overeenkomsten en
verschillen. Stap 6: Vervolgaces bepalen. Stap 7: Afsluing en evalua e.
Beter Begeleiden Digitaal is online beschikbaar met tips, artikel en acties
voor begeleiders in het onderwijs. 'Ik trek een kinderfeestje nauwelijks!' Ik
hoor het vaak als ik vertel dat ik in het onderwijs werk. Hoe het mogelijk is
dat je meer dan 8 kinderen tegelijkertijd. Flitsgesprekken: 'Over poppodia'.
Organisator: Architectuur Centrum Nijmegen. Uiteenlopende sprekers
vertellen aan de hand van dia's razendsnel hun persoonlijk. In het lange
proces om te komen tot één Protestantse Gemeente Kampen is gisteravond
in de Open Hof een intentieverklaring daartoe getekend. Flitsgesprekken
bieden een oplossing. Door regelmatig 10 minuten uit te trekken voor een
inhoudelijk onderwerp, verbeter je de prestaties van je leraren. Educatieve
Uitgaven Ook een groot aantal van onze educatieve uitgaven zijn
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aangemerkt
als
bron
voor
informeel
leren.
Flitsgesprekken:
http://www.bazalt.nl/educatieve. Bazalt, Basis voor succes, educatieve
uitgaven, schoolontwikkeling, Bazalt academie, Bazalt basis voor succes
Flitsgesprekken met de raad op de bovenverdieping; 20.45 - 21.00 uur
Leerlingen van Houtens verrassen u met zang en een spectaculaire
dans-act ; 21.15 - 21.25 uur Flitsgesprekken . PLG: leraren leren samen
Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment . Niemand!
Dialooginstrument HGW . Klaar voor de 21e eeuw.
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