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Donderdag 23 oktober a.s. organiseert Leraren met Lef in samenwerking met
het Centrum voor Nascholing en het Domein Onderwijs en Opvoeding van de
Hogeschool van Amsterdam een dynamische bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst:
-

Gaan we in gesprek met leraren en directeuren

-

Wordt u geïnspireerd door short stories over de rol van onderzoek,
de rol van de schoolleider en de rol van de directeur

-

Kunt u in gesprek gaan met LEFdocenten over hun ervaringen,
hobbels en oplossingen

Thema: Leiderschap van leraren
Leiderschap van leraren is een van de belangrijkste factoren voor innovatie en
kwaliteitsverbetering in scholen. De ontwikkeling van deze kwaliteiten dient in
de professionaliseringsactiviteiten veel meer aandacht te krijgen. Dit is niet
'zomaar' een opvatting van Leraren met Lef, maar is ook wetenschappelijk
onderzocht. Marco Snoek, lector Leren & Innoveren HvA bracht hier een
proefschrift over uit en heeft een belangrijke rol in het programma.

o Programma: bekijk hier het volledige programma en download het
proefschrift

o Tijd: 16.00 - 19.00 uur (inloop 15.30 uur inlcusief soep en broodjes)
o Locatie: Hyperion Lyceum, Tolhuisweg 10, Amsterdam,
www.hyperionlyceum.nl

o Aanmelden: schrijf je voor 10 oktober a.s. in via deze link
Deelname is gratis! Mede dankzij het Centrum voor Nascholing en de
Hogeschool van Amsterdam.
Deze bijeenkomst past in een reeks van activiteiten door en voor Leraren met
Lef. We trekken de komende maanden het land in onder de noemer 'Leraren
met Lef zoeken Directeuren zonder Vrees' en zijn op zoek naar collega leraren
en hun directeuren die samen met ons het onderwijs willen verbeteren. In
iedere regio kiezen we een specifiek thema. Lees meer op onze nieuwe site.
Maak er samen met ons een vernieuwend schooljaar van en doe met ons mee.
Graag tot ziens in Amsterdam!
Met vriendelijke groet,
Renée van Eijk
Ragna Woodall
Ralf Hillebrand
Paul van Soest

