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We hebben weer een mooi gevarieerd programma weten samen te stellen voor de Trinamiek Academie. We staan met elkaar voor de mooie opdracht om kinderen “in de wereld
te laten komen en met die wereld een verbinding aan te gaan” zoals Gert Biesta dat zo
mooi verwoordt. Dat is een stevige opgave en terecht is het beroep leerkracht in de achterliggende periode als een essentieel beroep betiteld. Het is een vak, een ambacht zou je ook
kunnen zeggen, en dat vraagt om voortdurende scholing om van betekenis te kunnen zijn
voor onze leerlingen.
Bij Trinamiek is er ruimte voor individuele scholing en hechten we veel waarde aan
Samensturing*. De wijsheid in de groep kan zo ten volle worden benut. Denk aan het
beeld van een zwerm vogels dat de meest fraaie figuren in de lucht maakt. Het ziet er
heel natuurlijk en dynamisch uit. Er zijn geen botsingen, want de zwerm wordt ‘gestuurd’
door een collectieve intelligentie. Dat noemen we ook wel “Zwermdenken”.
Voor deze intelligente dialoog wil de Trinamiek Academie ruimte bieden. Wij hopen dat
je je in de lerende ontmoeting geïnspireerd en verder toegerust mag voelen voor het
mooie werk in je klas ten dienste van onze leerlingen.
René van Harten
Bestuur Trinamiek
*uit: Samensturing Rianca Evers-den Ouden 2018
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Inhoud Trinamiek Academie 2020-2021
Aanbod Boeiend onderwijs
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1. Met Sprongen Vooruit
groep 1-2

woensdag 4 november, donderdag 26 november,
woensdag 27 januari en woensdag 17 februari
15.30 - 18.00 uur
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1. Met Sprongen Vooruit
groep 3-4

woensdag 30 september, woensdag 28 oktober,
woensdag 18 november en donderdag 14 januari
15.30 - 18.00 uur
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1. Met Sprongen Vooruit
groep 5-6

donderdag 21 januari, donderdag 18 februari,
donderdag 18 maart en donderdag 15 april
15.30 - 18.00 uur
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1. Met Sprongen Vooruit
groep 7-8

donderdag 15 oktober, maandag 16 november,
maandag 18 januari en maandag 8 februari
15.30 - 18.00 uur
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1. Vervolgcursus groep
1-2

maandag 8 maart, maandag 12 april en
maandag 17 mei
15.30 - 18.00 uur
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1. Vervolgcursus groep
3-4

dinsdag 26 januari, dinsdag 16 februari,
dinsdag 30 maart, woensdag 12 mei
15.30 - 18.00 uur
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2. Textaid

donderdag 8 oktober (verplaatste bijeenkomst,
inschrijven niet mogelijk) dinsdag 19 januari
15.15 - 17.15 uur
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3. Formatief evalueren;
kleine veranderingen
met een groots effect

maandag 26 oktober, dinsdag 24 november
2020 en maandag 25 januari 2021
15.30 - 18.00 uur

12

4. Didactisch coachen
door leerkrachten
m.a.g. vergroten eigenaarschap leerlingen

donderdag 19 november
15.30 - 17.30 uur
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Aanbod Boeiend onderwijs
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5. “Spel- en spelbegeleiding voor breinontwikkeling van jonge
kinderen”

woensdag 17 maart en woensdag 21 april
15.15 - 17.45 uur
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6. Aan de slag met
executieve functies
in je klas

maandag 29 maart 2021 en
maandag 19 april 2021
15.30- 17.30 uur
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Boeiend onderwijs vanuit Cultuur met
Kwaliteit van Kunst Centraal
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7. Creatief met media

donderdag 5 november en donderdag 4 februari
15.15 - 17.15 uur

16

8. Spelend leren

donderdag 5 november en donderdag 11 februari
15.15 - 17.15 uur

17

9. Creatief met Taal

woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur

17

10. Erfgoed dichtbij!

woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur
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11. Dans dan!

woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur
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12. Creatief met Muziek

13. B
 eeldend denken
en doen!

Pedagogisch tact

Blz

14. G
 esprekken met leerlingen om eigenaarschap te vergroten

maandag 11 januari en maandag 15 maart
15.30 - 17.45 uur

20

15.Kijken achter het
gedrag van kinderen

dinsdag 12 januari, dinsdag 9 februari,
donderdag 4 maart
16.00 - 19.30 uur

20

16. P
 edagogisch tact
(teamtraject op
de eigen school)

Datum en tijd:
Maatwerk

21

Ander aanbod binnen de Trinamiek Academie
17. T raining aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk
Geweld (3-daagse)

dinsdag 2 februari, dinsdag 2 maart,
dinsdag 6 april
9.30 -16.30 uur

22

18. ICT

Planning overige vormen van
professionalisering bij Trinamiek
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Agenda netwerken en bijeenkomsten buiten de
Trinamiek Academie

donderdag 12 november en donderdag 4 februari 18
15.15 - 17.15 uur
donderdag 12 november en donderdag 11 februari
15.15 - 17.15 uur
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Aanmelden kan via Tri-Net.
Kijk op pagina 26 voor meer informatie hierover.
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Beschrijving van de inhoud en planning
Trinamiek Academie 2020 - 2021
Boeiend onderwijs
1. Met Sprongen Vooruit
Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskunde programma,
waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerken van Met
Sprongen Vooruit zijn interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke
rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties.
Opzet van de cursussen
De cursus bestaat uit bijeenkomsten van 2,5 uur met steeds drie tot vier weken tussen
de bijeenkomsten, waardoor voldoende gelegenheid is om het geleerde in de praktijk
te brengen. De bijeenkomsten worden na schooltijd gegeven op het servicebureau door
gecertificeerde opleiders van het Menne Instituut. De cursussen zijn interactief; de theorie wordt afgewisseld met didactische activiteiten uitvoeren, spellen spelen en filmpjes
bekijken.
Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt de cursist het Rekenspellenboek, de cursusmap en de
inloggegevens. In het Rekenspellenboek staan alle oefeningen en spellen in de rekenleerlijn
geplaatst. In de cursusmap zit een uitgebreid overzicht van iedere bijeenkomst en is ruimte
om aantekeningen te maken. De inloggegevens geven toegang tot extra informatie die
gedownload kan worden. ledere cursist krijgt een presentje om het rekenmateriaal direct
uit te proberen. Na voltooiing van de cursus ontvangt de cursist een certificaat.

Met Sprongen Vooruit groep 5-6
Tijdens de cursus krijg je zicht op de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder. Je leert hoe je goede oefenlessen kunt geven en je krijgt ruim honderd oefeningen en
spellen aangereikt die geplaatst zijn in de rekenleerlijn. Deze activiteiten zijn opgedeeld in
de oefenonderdelen: vermenigvuldigen en delen (tafels 1 t/m 10, inverse relatie, tientaltafels en nulregel). In getallengebied tot 10.000 en 100.000 leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen en hoofdrekenen (+ en -). Schattend rekenen en schriftelijke
standaardprocedures (kolomsgewijs en cijferend rekenen) en contextgebonden rekenen.
Met Sprongen Vooruit groep 7-8
Naast rekenen met heel (grote) getallen leer je jouw leerlingen rekenen met gebroken getallen, zodat ze klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. In deze cursus krijg je zicht op de rekenleerlijnen. Je leert hoe je goede oefenlessen geeft. Je krijgt oefeningen en spellen aangereikt
die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken. Ook wordt aangegeven
waar de didactiek een aanvulling is op je reken- en wiskundemethode. De spellen en oefeningen staan beschreven in het Rekenspellenboek groep 7&8. De rekenleerlijn bestaat uit zeven
oefenonderdelen; breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen, hoofdrekenen, schattend rekenen, en schriftelijke standaardprocedures. Vanuit de leerlijn voor breuken worden
bruggetjes gemaakt naar kommagetallen, procenten en verhoudingen.

Vervolgcursussen Met Sprongen Vooruit

Voor groep 1/2 en groep 3/4 zijn vervolgcursussen mogelijk. Je kunt je hier alleen voor
inschrijven als je de basiscursus hebt gevolgd.
Vervolgcursus groep 1/2
In de vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde, waarbij speciale aandacht is
voor de juiste rekeninterventies. Verder leer je tijdens deze cursus doelgerichte rekenactiviteiten te plannen, rekengesprekken te voeren (met een interventiekaart waarmee
verbreding en verdieping in het rekenen aangebracht kan worden) en rekenhoeken in te
richten. Naast de bestaande activiteiten worden diverse nieuwe spellen, activiteiten (ook

Met Sprongen Vooruit groep 1-2
Tijdens de basiscursus wordt de totale rekenleerlijn voor kleuters behandeld op de drie
rekendomeinen; tellen-en-rekenen, meten en meetkunde. Daarnaast krijg je theoretische
achtergrondinformatie over de oefeningen en spellen van Met Sprongen Vooruit. Door de
praktische en didactische aanwijzingen laat je kleuters op kleuter-eigen manier aan rekenen werken. Je opgedane kennis en het Rekenspellenboek kun je direct de volgende dag
inzetten en je zult zien dat je leerlingen met sprongen vooruit gaan!
Met Sprongen Vooruit groep 3-4
Tijdens de basiscursus krijg je zicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100
en leer je hoe je goede oefenlessen geeft. Je krijgt ruim honderdvijftig oefeningen aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen: tellen, ordenen en
lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprongen van 10, eigen
producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijnsommen en rekenen op formeel
niveau.
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voor buiten!) en prentenboeken aangeboden. Ook maak je kennis met nieuwe rekenmaterialen die direct inzetbaar zijn in de klas. Kortom, je blijft enthousiast!
Vervolgcursus groep 3/4
In de vervolgcursus groep 3&4 van drie bijeenkomsten verdiep je je in het omgaan met
contexten en je maakt een didactische kaart. Je krijgt zowel voor binnen als buiten extra
activiteiten om het oefenen van de basisonderdelen aantrekkelijk te houden. Ook komt
de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd door middel van
oefeningen en spellen die je direct de volgende dag kunt inzetten.
In de derde bijeenkomst komt de leerlijn Leren klokkijken aan de orde. De leerlijn wordt
aan de hand van oefenlessen en spellen verduidelijkt. Met de downloads kun je de benodigde materialen maken. Tijdens een meewerkpracticum ervaar je hoe leerlingen via
klokleggen, kloklopen en kloklezen op een speelse, effectieve manier leren klokkijken,
zowel op een wijzerplaat- als viercijferige positieklok. Het eigen lichaam en het laten maken
van eigen producties spelen daarbij een belangrijke rol.
Trainer:
Datum:

Ingrid de Bruin van het Julie Menne-instituut
groepen 1-2:	woensdag 4 november, donderdag 26 november,
woensdag 27 januari en woensdag 17 februari
groepen 3-4: 	woensdag 30 september, woensdag 28 oktober,
woensdag 18 november en donderdag 14 januari

2. Textaid

Groepen 5-6: 	donderdag 21 januari, donderdag 18 februari,
donderdag 18 maart en donderdag 15 april

Textaid is een online dyslexietool voor het lezen, maken en studeren van een tekst. Met
slechts één druk op de knop leest de tool teksten hardop voor, terwijl de tekst wordt
gemarkeerd. Of je leerlingen met dyslexie nu een webpagina willen lezen, een gescand
document willen raadplegen, opdrachten moeten invullen of een tekst als audio willen
downloaden: ReadSpeaker TextAid kan hiermee helpen. Zelfs als je leerlingen zelf schrijven
kan dit worden voorgelezen! Op de meeste van onze scholen is deze tool aanwezig.

Groepen 7-8:	donderdag 15 oktober, maandag 16 november,
maandag 18 januari en maandag 8 februari
Vervolg 1-2: 	 maandag 8 maart, maandag 12 april en maandag 17 mei
Vervolg 3-4: 	dinsdag 26 januari, dinsdag 16 februari, dinsdag 30 maart,
woensdag 12 mei
Tijd: 	15.30 - 18.00 uur (7,5 - vervolg ½ en 10 uur - overige trainingen)
Locatie:
Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein
Opmerking: Er geldt voorlopig een maximum van 15 personen per groep. Mochten er
meer inschrijvingen zijn, dan zal er gekeken worden naar een goede
verdeling over de verschillende scholen

Een training ‘werken met Textaid’ wordt aangeboden, zodat jij vaardig wordt in het werken
hiermee en je leerlingen met dyslexie nog beter kunt ondersteunen.
Tijdens de training zal TextAid stap voor stap worden uitgelegd. Demonstratie van de software wordt afgewisseld met de gelegenheid om te oefenen. Het oefenen met TextAid kan
worden gedaan op laptop of chromebook. Iedere deelnemer ontvangt een vaardigheidsboek (1 per deelnemer). Dit vaardigheidsboek mag uiteraard gehouden worden om andere
leerkrachten of leerlingen te instrueren.
Trainer:
Eefke van Geffen, Woordhelder
Datum:	donderdag 8 oktober (verplaatste bijeenkomst, inschrijven niet mogelijk)
dinsdag 19 januari
Tijd:
15.15 - 17.15 uur (2 uur)
Locatie:
Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein
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3. Formatief evalueren; kleine veranderingen met een groots effect
Bij formatief evalueren gaat het om het creëren van een actieve leercultuur in je klas.
Dit is een cultuur waarin kinderen zich veilig voelen, fouten durven maken en uitgedaagd
worden om zich verder te ontwikkelen. In een dergelijke leercultuur werken de leerlingen
niet voor jou, voor een cijfer of voor een medeleerling, maar omdat ze zelf steeds meer
willen weten en kunnen. Dit is een effectieve manier van leren. Zo wijst onderzoek uit dat
leerlingen beter leren als zij zelf actief deelnemen aan het leerproces.
In drie bijeenkomsten maak je kennis met de 12 ingrediënten van formatief leren. Denk aan
het werken met praatmaatjes, het stellen van de juiste vragen, het geven van feedback, het
duidelijk maken van het leerdoel of het opstellen van succescriteria om helder te krijgen
hoe een goed resultaat er uit ziet. Dit alles doe je vooral samen met je leerlingen. Zo leren
ze niet alleen van jou, maar juist van en met elkaar.
In deze workshop is aandacht voor de vraag hoe je deze manier van werken kan inpassen in
jouw eigen lespraktijk binnen elke fase van je les. Zonder je lesprogramma om te gooien of
methodes los te laten, krijg je concrete tools om je leerlingen meer betrokken en gemotiveerd te laten leren. Tussen de bijeenkomsten door ga je er zelf mee aan de slag. Hiermee
doe je ervaring op en geef je zelf actief vorm aan je eigen leerproces.
Trainer:	Marije Hogervorst, coördinator excellente leerlingen Trinamiek (OEC)
Datum: maandag 26 oktober, dinsdag 24 november 2020 en maandag 25 januari 2021
Tijd:
15.30 - 18.00 uur (7,5 uur)
Locatie: Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein

4. Didactisch coachen door leerkrachten. m.a.g. vergroten
eigenaarschap leerlingen
“Goed zo!” is onvoldoende. Over feedback waar leerlingen iets mee kunnen.
Feedback is een belangrijk onderdeel van Didactisch Coachen. Didactisch Coachen bestaat
uit vragen stellen, feedback geven en zo nodig een aanwijzing geven en heeft tot doel dat
leerlingen gemotiveerd worden of blijven en gaan leren. In deze workshop komt vooral het
onderdeel feedback aan de orde.
Uit onderzoek over feedback is al veel bekend over welke soort feedback leerbevorderend
is en welke niet. Ook is bekend hoe belangrijk de kwaliteit van feedback is voor je didactiek.
De kunst is dan vervolgens om die kennis te vertalen naar je eigen lespraktijk.
In deze workshop worden vragen beantwoord als:
• Wat is er bekend vanuit onderzoek over wat feedback leerbevorderend maakt?
• Hoe zit het met het effect van positieve en negatieve feedback op leren?
• Hoe kun je zo feedback geven in je les dat leerlingen er echt iets mee kunnen?
Deze vragen worden zowel uit de praktijk als vanuit de uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek beantwoord en inzichtelijk gemaakt met behulp van filmbeelden.
Trainer:	Dr. Lia Voerman. Lia is eigenaar van Faber & Voerman en lector didactiek bij de
Hogeschool Rotterdam
Datum: donderdag 19 november
Tijd:
15.30 - 17.30 uur (2 uur)
Locatie: Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein

5. “Spel- en spelbegeleiding voor breinontwikkeling van
jonge kinderen”
Deze cursus zal bestaan uit twee bijeenkomsten.
In de eerste bijeenkomst zal de focus gericht zijn op de breinontwikkeling van jonge kinderen en op de rol die spel daarin speelt. Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde
tempo en rijk spel is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Gezien de grote rol die spel
heeft op de breinontwikkeling is het ook zaak dat spelbegeleiders zich bewust zijn van de
mediërende rol die zij bij de begeleiding hebben. Hoe groter de betrokkenheid op het spel
hoe meer er geleerd wordt.
Aan het eind van de eerste bijeenkomst benoemen de deelnemers individueel of in groepen waar in hun eigen praktijk/school nog ontwikkelkansen liggen op het gebied van spel
en begeleiding.
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Er wordt een vraag geformuleerd en in beeld gebracht, waarvoor concrete handreikingen
worden opgesteld.
Deze handreikingen worden in de periode tussen de eerste en tweede bijeenkomst geoefend
in de praktijk.
De inhoud van de tweede bijeenkomst betreft de speldiagnostiek. Daarnaast wordt er tijd
vrijgemaakt om de praktijkervaringen van de tussenliggende periode met elkaar te delen.
Door de ervaringen te delen leren we van en met elkaar.
Deze werkwijze blijkt voor de praktijk echt iets op te leveren en wordt in de evaluaties
positief beoordeeld.
Trainer:	
Carla van Deelen. Carla is jonge kind specialist bij het Seminarium voor
Orthopedagogiek en heeft ook een eigen praktijk (Kratos)
Datum: woensdag 17 maart en woensdag 21 april
Tijd:
15.15 - 17.45 uur (5 uur)
Locatie: Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein

6. Aan de slag met executieve functies in je klas
De laatste jaren staan executieve functies steeds meer in de belangstelling in het onderwijs.
En dat is niet verwonderlijk. Goed ontwikkelde executieve functies bepalen immers voor een
groot deel het leerrendement van een leerling. Meer dan de intelligentie van een leerling.
Maar hoe kan jij bijdragen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden in jouw klas?
In deze workshop bekijken we eerst samen wat executieve functies betekenen voor het
leerproces. Daarna maak je kennis met een aantal praktische hulpmiddelen die je in jouw
klas kan inzetten om de executieve vaardigheden van je leerlingen te ondersteunen en
vergroten. In de tweede bijeenkomst staat je eigen ervaring daarmee centraal. Wat heb je
in je klas ingezet, wat was het effect daarvan en welke vragen zijn er nog?
Na het volgen van deze workshop:
• weet je welke executieve functies er zijn
• ken je het effect van de executieve functies op het leerproces
• weet je waarom het belangrijk is er structureel aandacht aan te besteden
• heb je tools hoe je de executieve functies van leerlingen kan ontlasten waar nodig
• heb je tools hoe je de ontwikkeling van executieve functies kan laten groeien
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Marije Hogervorst, coördinator excellente leerlingen Trinamiek (OEC)
maandag 29 maart 2021 en maandag 19 april 2021
15.30- 17.30 uur (totaal 4 uur)
Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein
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Boeiend onderwijs vanuit Cultuur met Kwaliteit van
Kunst Centraal
De bijeenkomsten van CMK worden gegeven bij ‘de Ark van Noach’, dus niet op het
servicebureau van Trinamiek.
• Opgeven voor deze bijeenkomsten doe je dit jaar, anders dan andere jaren, gewoon
via de Trinamiek Academie
• Je kunt je voor één of meerdere workshops inschrijven
• De workshops zijn voor zowel onderbouw- als bovenbouwleerkrachten
• In de workshops wordt gedifferentieerd gewerkt. Zowel beginnende als gevorderde
leerkrachten zijn welkom

7. Creatief met media

8. Spelend leren!

Leerlingen zijn vaak al aardig mediawijs, maar op welke manier kunnen ze hun creativiteit
inzetten in deze media? In deze workshop geven we laagdrempelige Tools hoe je in de klas
aan mediacreativiteit kan werken. En hoe je met deze Tools je taalonderwijs en Wereldoriëntatie kan ondersteunen. Hoe kunnen leerlingen bijvoorbeeld met digitale technieken hun
kennis verwerken, vormgeven en presenteren? U wordt ontvangen in een echt media-atelier, dat laat zien hoe dat op school ook kan. In de workshop wordt met verschillende
instapniveaus rekening gehouden. Op weg naar mediakunst!

Hoe kan je drama inzetten voor de ontwikkeling van taal en woordenschat? Waarom wordt
wereldoriëntatie uitdagender en daardoor extra leerzaam als je werkvormen van drama
inzet? Welke rol speelt de verbeelding bij de cognitie? In deze workshops krijg je verschillende werkvormen aangereikt die je geïntegreerd kan inzetten bij taalonderwijs en WO en
die het samenwerken stimuleren. Natuurlijk kan je alles direct de volgende dag in de klas
toepassen. Spelen is leren!

Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Carlijn Verstappen en Floor Vlasblom
donderdag 5 november en donderdag 4 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
De Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein

Mayon van der Klei
donderdag 5 november en donderdag 11 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
Speellokaal, de Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein

9. Creatief met Taal!
Hoe maak je taalonderwijs creatief, leuk en leerzaam? In deze workshops krijg je concrete
en inspirerende tools die je direct kunt inzetten. Hoe kun je met leerlingen spelen met
taal, verhalen en poëzie en tegelijkertijd hun taalgevoel, leesmotivatie en woordenschat
vergroten? Je ervaart hoe je zowel binnen taal als wereldoriëntatie het leer- en taalplezier
vergroot door creatieve schrijfopdrachten toe te passen. Daarnaast is er aandacht voor
opdrachten waarin leerlingen samenwerken. Kortom: taal was nog nooit zo leuk!
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:
16

Annemarie van de Brink en Trea Scholten
woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
De Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein
17

10. Erfgoed dichtbij!
De eigen omgeving zit vol verhalen en zichtbare sporen die kinderen kunnen ontdekken.
Zo ervaren ze dat je op een andere manier naar je omgeving kunt kijken en dat deze vol
betekenis zit. Erfgoedonderwijs verrijkt de vakken van Wereldoriëntatie, omdat de lesstof
wordt gekoppeld aan tastbare voorbeelden. Maar wat heeft erfgoed met de kunstvakken te
maken? En hoe versterkt het de woordenschat en taal?
In deze workshops ervaar je dat je al veel doet. Maar je ziet ook hoe je makkelijk de lesstof
of thema’s kunt verbinden aan de eigen omgeving; de plek waar de kinderen wonen, spelen,
leren en ontmoeten. Erfgoededucatie is veel meer dan alleen geschiedenis. Bovendien
stimuleer je kritisch denken, creativiteit en samenwerken. De docenten geven veel praktische
voorbeelden die je meteen kan overnemen.
Kortom: de kracht van erfgoed ligt om de hoek!
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dorien Wijstma en Sanne Heymann van Landschap Erfgoed Utrecht
woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
De Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein
taal. Je ervaart hoe muzikale werkvormen de woordenschat en het taalgevoel versterken
en hoe je aansluit bij thema’s en onderwerpen van Wereldoriëntatie. Daarnaast is er
aandacht voor opdrachten waarin leerlingen samenwerken. Kortom, daar zit muziek in!

11. Dans dan!
Bewegen is gezond, voor het lijf en voor de hersenen. Hoe kan je dans inzetten bij andere
vakken in het onderwijs? Hoe talig is dans en wat is eigenlijk danstaal? Hoe kan je een onderwerp of thema verwerken of presenteren met dans? Je hoeft geen danser te zijn om te
kunnen bewegen op muziek. Dat geldt voor de leerkracht en de leerling. In deze workshops
krijg je veel ideeën om met leerlingen te dansen. Plezier, creativiteit en verbeeldingskracht
staan voorop. Come on, Move your feet!
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Sam Bergsma
woensdag 11 november en woensdag 3 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
Speellokaal, de Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein

Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jeroen Schipper
donderdag 12 november en donderdag 4 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
Speellokaal, de Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein

13. Beeldend denken en doen!

12. Creatief met Muziek

Hoe kan je beeldende vorming integreren bij taalonderwijs of Wereldoriëntatie? In deze
workshops ervaar je hoe je bij tekenen en handvaardigheid werkt aan de woordenschat en
hoe je thema’s en onderwerpen van Wereldoriëntatie extra betekenisvol maakt. Hoe kan
je daarbij een methode gebruiken en wat is de kracht van samenwerken? Met prikkelende
werkvormen die je creativiteit losmaken en die je de volgende dag meteen in de klas kan
toepassen. Leren met hoofd, hart en handen dus!

Hoe kan je muziekonderwijs integreren bij taalonderwijs, Engels of Wereldoriëntatie?
In deze workshops krijg je hanteerbare muzikale Tools die je meteen kan toepassen in de
klas. Ook wordt gekeken hoe je kan omgaan met een methode voor muziek bij thema’s en

Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

18

Kika Brinkman
donderdag 12 november en donderdag 11 februari
15.15 - 17.15 uur (4 uur)
Handenarbeidlokaal, de Ark van Noach, Aalbersestraat 2 IJsselstein
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Pedagogisch tact

16. Pedagogisch tact (teamtraject op de eigen school)

14. Gesprekken met leerlingen om eigenaarschap te vergroten
We praten in het onderwijs veel tegen kinderen en relatief weinig met kinderen.
In het praten met kinderen, hen bevragen en eigenaarschap geven in wat zij kunnen en
willen leren en hoe zij dit leren, liggen heel veel kansen om motivatie, betrokkenheid en
leereffect te creëren.
Bovenal is het helder dat het voeren van kindgesprekken een positief effect heeft op de
relatie en interactie tussen leerkracht en leerling.
Ofwel, dit is een prachtig middel dat centraal staat tijdens de bijeenkomsten. Je krijgt ideeën
om deze gesprekken in jouw klas vorm te geven. Je leert te doen waar het hart van veel
leerkrachten ligt en wat voldoening en energie geeft.
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Mirella van Minderhout, bureau Mind
maandag 11 januari en maandag 15 maart
15.30 - 17.45 uur (4,5 uur)
Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein

15. Kijken achter het gedrag van kinderen
In de dagelijkse schoolpraktijk komen we regelmatig kinderen tegen die gedrag vertonen dat
ons irriteert of zorgen baart. Het valt dan niet mee om waarderend en positief te blijven.
Toch weten we dat juist deze kinderen onze waarderende aandacht zo nodig hebben.
In deze bijeenkomsten gaan we met elkaar op zoek achter het gedrag van kinderen.
Welke talenten kunnen we daar ontdekken? Wat vertelt het gedrag van deze kinderen ons?
Wat is de eigenlijke behoefte? Om dat onderzoek te kunnen doen, gebruiken we de uitleg
van de baboejska’s (www.youtube.com/watch?v=BpF30R3_XLE). Met elkaar gaan we op
zoek naar het authentieke deel van deze kinderen, zodat we het gedrag van kinderen kunnen gaan versterken van binnenuit. En tegelijk geven we ruimte voor het kwetsbare stuk.
Dat geeft zelfvertrouwen en rust, zowel bij de kinderen als de leerkrachten.
Trainer:
Datum:
Tijd:
Locatie:

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het
contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om
beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan;
ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de
manier waarop hij/zij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.
In dit traject ga je voor jezelf en als team op zoek naar de verbinding tussen verstand en
gevoel; je ervaart hoe je dingen beleeft en geeft hier betekenis aan. De trajecten zullen
handvatten bieden waarmee je beter in staat bent te voelen wat een situatie met jou en
je leerlingen doet, zodat je je handelingsrepertoire uit kunt breiden.
Het traject Pedagogisch tact is een ontwikkelingstraject op persoonlijk en op teamniveau,
waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat en je tevens als team een
gezamenlijke ontwikkeling doormaakt, met als doel de pedagogische opdracht van de
school te realiseren. In dit proces wordt gewerkt aan een professionele cultuur, waarin
openheid en vertrouwen de basis vormen voor alle interacties in de organisatie. Er ontstaat
een gemeenschappelijke pedagogische benadering vanuit een gedeeld conceptueel kader.
Vanuit de eigen werksituatie gaat de leraar aan de slag met drie kernvragen:
1. Welke leraar wil ik zijn?
2. Wat is mijn en wat is onze pedagogische opdracht?
3. Wat heb ik en wat hebben wij te ontwikkelen om onze opdracht te kunnen realiseren?
Als jullie team als geheel interesse heeft in bovenstaand traject, neem dan contact op met
de bovenschools opleidingscoördinator.
Trainer:
Marcel van Herpen, Centrum Pedagogisch Contact
Datum en tijd: Maatwerk
Locatie:
Op de eigen school

Els Pronk, Blij met mij
dinsdag 12 januari, dinsdag 9 februari, donderdag 4 maart
16.00 - 19.30 uur (10,5 uur)
Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein
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Ander aanbod binnen de Trinamiek Academie
17. Training aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
en Huiselijk Geweld (3-daagse)
Ieder kind zou op moeten kunnen groeien in een liefdevolle, veilige omgeving. Een omgeving waar ze zich ten volle kunnen ontwikkelen. Toch is dat jammer genoeg niet het geval.
Niet alle kinderen groeien op in een veilige thuissituatie. Zo’n 3% van de minderjarigen
hebben te maken met kindermishandeling en in de gevallen van huiselijk geweld is bij 1 op
de 5 gevallen een kind getuige. De kinderen die in een dergelijke benarde situatie zitten,
komen uit alle lagen van de bevolking, zitten op alle soorten scholen en zitten dus ook op
onze scholen. Om goed te kunnen signaleren, om te kunnen gaan met deze situatie en
deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, hoort op iedere school een opgeleide
aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werkzaam te zijn.

18. ICT
Het thema ict is dit jaar niet opgenomen in het vooraf opgestelde programma van de
Trinamiek Academie. Dit betekent niet dat er geen scholing aangeboden zal worden.
We willen het aanbod aan laten sluiten op de resultaten van de digitale vaardigheden scan.
Deze was op moment van het opstellen van dit cursusaanbod nog niet afgenomen. Vandaar
dat ict niet vermeld wordt in het aanbod van de Trinamiek Academie. Over het ict scholingsaanbod worden jullie op de hoogte gehouden via jullie ict’er of het Trinamiek Nieuws.

De training bestaat uit theoretische onderdelen die worden afgewisseld met oefeningen.
De trainer zal zorg dragen voor voldoende veiligheid en vertrouwen, zodat de deelnemers
worden gestimuleerd om daadwerkelijk te experimenteren met de aangereikte werkvormen en het leereffect maximaal gegarandeerd wordt.
In de periode tussen de trainingsdagen krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.
Deze huiswerkopdracht bestaat uit het maken van een plan van aanpak voor de school.
Na het volgen van de training heeft/kan de deelnemer:
• kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld
• kennis van het doel en de stappen van de meldcode en is in staat om professioneel te
adviseren bij de stappen van de meldcode
• kennis over de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtsfunctionaris, de directie
en collega’s
• kennis van het afwegingskader en is in staat om professioneel te adviseren
• kennis over de geldende wettelijke en juridische kaders behorend bij de meldcode en
kan hierover advies geven
• kennis over hoe en waarin te documenteren en kan collega’s hierin adviseren en
begeleiden
• de meldcode binnen de eigen organisatie implementeren
• kennis van Veilig Thuis, de monitor- en radarfunctie
Trainer:	
Medewerker van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (LVAK)
Datum: dinsdag 2 februari, dinsdag 2 maart, dinsdag 6 april
Tijd
9.30 -16.30 uur (3 dagen)
Locatie: Servicebureau Trinamiek, Boerhaaveweg 39, IJsselstein
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Agenda netwerken en bijeenkomsten buiten
de Trinamiek Academie

IB-kring = voor de IB-ers van de scholen.
Onder leiding van de medewerker kwaliteit

Onderstaande agenda is voor gerichte netwerken en bijeenkomsten. Je kunt je hier niet
voor inschrijven via Tri-net. Maak jij onderdeel uit van één van deze netwerken of groepen?
Dan word je tijdig op de hoogte gesteld.

1. woensdag 9 september
2. dinsdag 10 november
3. donderdag 4 februari
4. woensdag 26 mei

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.00 uur

ICT - netwerk

1. donderdag 10 december (hangout)
2. dinsdag 16 maart (hangout)
3. donderdag 24 juni (hangout)

9.00 - 10.00 uur
9.00 - 10.00 uur
9.00 - 10.00 uur

maandag 2 november
donderdag 11 maart
maandag 12 april
donderdag 24 juni

Hulpkring boeiend onderwijs = voor coördinatoren
taal, rekenen en talentcoaches

Bijeenkomsten 1e jaars startende leerkrachten:
dinsdag 27 oktober		
donderdag 28 januari		
dinsdag 13 april			
donderdag 17 juni			

15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur

Bijeenkomsten 2e jaars startende leerkrachten:
donderdag 5 november		
dinsdag 9 maart			
donderdag 3 juni optie		

15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur

Bijeenkomsten 3e jaars startende leerkrachten:
dinsdag 3 november		
donderdag 11 maart		

15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur

Netwerk schoolopleiders = voor de schoolopleiders
onder leiding van de bovenschools schoolopleiders
dinsdag 29 september - hangout
donderdag 7 januari 		
donderdag 8 april - hangout
dinsdag 15 juni			

donderdag 5 november 15.15-17.15 uur
4D=Duiden: O.l.v Audrey Machielsen
dinsdag 5 januari
15.15-17.15 uur
Taalcoördinatoren: inspiratie en
				intervisie
donderdag 7 januari
15.15-17.15 uur
Rekencoördinatoren: inspiratie en
				intervisie
dinsdag 12 januari
15.15-17.15 uur
Talentcoaches: inspiratie en intervisie
dinsdag 16 maart
15.15-17.15 uur
rekencoördinatoren: inhoudelijk
maandag 22 maart
15.15-17.15 uur
taalcoördinatoren: inhoudelijk
maandag 22 maart
15.15-17.15 uur
Talentcoaches: inhoudelijk
dinsdag 11 mei
15.15-17.15 uur	denkgewoonten O.l.v. Corrinne Dekker
				
(Natuurlijk leren)

BHV = bedrijfshulpverlening voor BHV-ers van de stichting
Dinsdag 29 september 2020
Maandag 23 november 2020
Woensdag 25 november 2020
Woensdag 31 maart 2021
Donderdag 22 april 2020
Dinsdag 18 mei 2021
Dinsdag 1 juni 2021

15.00-18.30 uur
15.00-18.30 uur
14.00-17.30 uur
14.00-17.30 uur
15.00-18.30 uur
15.00-18.30 uur
15.00-18.30 uur

15.30 -17.00 uur
15.30 -17.00 uur
15.30 -17.00 uur
15.30 -17.00 uur
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Aantekeningen

Aanmelden

Aanmelden: O
 verleg met je directeur aan welke cursussen je gaat deelnemen en meld
je aan via het inschrijfformulier op Tri-Net. Zet de data meteen in je eigen
agenda.
Afmelden: Het aanmelden voor een cursus is niet vrijblijvend. Vanwege de organisatie
en het eventueel inhuren van sprekers rekenen we op je komst. Als je toch
verhinderd bent, is afmelden mogelijk tot een week voor aanvang van het
aanbod (met uitzondering van onverwachte gebeurtenissen). Je meld je af
bij je directeur en met een mail aan: cursus@trinamiek.nl
Catering:

bij aanbod dat na 18.30 uur eindigt wordt catering verzorgd.
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academie
www.trinamiek.nl
info@trinamiek.nl
tel. 030- 686444
28

