
Snappet Train de Trainer
T w e e d a a g s e  o p l e i d i n g

Voor leerkrachten, ib'ers en ict-coördinatoren in het basisonderwijs

Deze opleiding wordtbeoordeeld met gemiddeld een

De inhoud van onze trainingenstart waar de gratis begeleidingvan Snappet eindigt.

8,75

Betrokken, deskundig en onderwijskundig onderbouwd optimaal (samen)werken met het leermiddel Snappet

mijn school | mijn leerlingen | mijn team | mijn deskundigheid

analyseren en differentiëren: betekenis geven aan data en

differentiëren met oog voor de specifieke schoolpopulatie

http://www.o21.nu/


Voor wie is de tweedaagse bestemd?

De opleiding richt zich op leerkrachten, ict-ers of ib-

ers met ervaring in het werken met Snappet, die

bereid zijn om deze kennis over te dragen aan

collega’s. In de tweedaagse sluiten we zowel bij de 2.0

als de 3.0 versie van Snappet aan. Onze trainers

hebben ruime ervaring met beide versies en weten

ook de verschillen te duiden.

Door wie wordt de opleiding verzorgd

De opleiding wordt verzorgd door gespecialiseerde

trainers. Zij hebben al meer dan 150 scholen die met

Snappet werken begeleid.

2 dagen van 9.30 uur tot 17.00 uur

2 tot 3 dagdelen in eigen praktijk

regio Noord - Midden - Zuid

€ 875,- per deelnemer (vrij van btw)

minimaal 8 deelnemers

Dag 1

Doorgronden van het middel en de eigen schoolontwikkeling

Je leert de verschillende lesfasen van het directe

instructiemodel te verbinden met de inzet van Snappet.

Waar liggen de mogelijkheden en met welke risico’s moet je

rekening houden?

Voorafgaand aan de eerste dag ontvang je

een tool waarmee je de huidige kennis en vaardigheden van

jouw team(s) omtrent de inzet van Snappet in kaart kunt

brengen. Wat heeft jouw team nodig en hoe breng je jouw

kennis over? Met handreikingen, kijkwijzers en good-

practices  ben je na deze dag in staat planmatig in jouw

school aan de slag te gaan.

Dag 2

Analyseren en differentiëren met digitale leermiddelen

Op deze dag gaan we dieper in op het differentiëren met

adaptieve digitale leermiddelen. We behandelen thema’s als

sturen op leerlijnen, afstemmen op de populatie en

gepersonaliseerd leren. Hoe koppel je het leermiddel aan

het groeps- of onderwijsplan en hoe ga je om met de

verschillende leerresultaten? We bezien de mogelijkheden

om de data in het dashboard grondig(er) te analyseren en

hiernaar te handelen en geven je handvatten hoe je het

gesprek met ouders hierover kunt voeren.

Elise Luiten zet zich specifiek in om passende begeleiding te bieden voor startende leerkrachten in het basisonderwijs. Zij is
gespecialiseerd in leerkrachtbegeleiding en het ontwikkelen van adaptieve digitale leermiddelen. Elise Luiten is mede-eigenaar van
onderwijsadviesbureau Docenttalent. 

Nico Meijer is vanaf 2004 als leerkracht werkzaam geweest in het primair onderwijs. Daarnaast gaf hij bovenschools vorm aan de
integratie van ict. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en leerkrachten als werkplekcoach en als onderwijskundig ICT’er.
Nico werkt als onderwijsadviseur en trainer voor O21.

Danielle van den Brink heeft een ruime onderwijservaring als leerkracht en schoolleider. Ze is gespecialiseerd in het
begeleiden van schoolleiders en leerkrachten rondom het thema toekomstbestendig onderwijs.  
Danielle werkt als onderwijsadviseur en trainer voor O21

Trainers (o.a.)

Details

Momenteel werken meer dan 2300 basisscholen dagelijks met het leermiddel
Snappet. O21 heeft de afgelopen jaren al meer dan 150 scholen begeleid bij de
didactisch inhoudelijke inzet van Snappet, passend bij de specifieke schoolpopulatie.
Sinds twee jaar verzorgt O21 een tweedaagse train-de-trainer opleiding. Na deze
opleiding beschikt de school of het bestuur over één of meerdere vakexperts die
ingezet kunnen worden bij de begeleiding van collega’s binnen de school of het
bestuur.

Programma

Ik zoek verdieping voor mijzelf én om

collega's goed te kunnen begeleiden.

Aanmelden en contact

                    om u direct aan te kunnen melden.

Of bezoek www.o21.nu, waar we u op de hoogte

houden van de trainingsdagen en inschrijving.

Vanaf 8 deelnemers is een incompanytraining ook

mogelijk.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Nico Meijer | nico@o21.nu

klik hier

https://nl.surveymonkey.com/r/HRKTK3V

