
Uitnodiging netwerkbijeenkomst voor Invallers Noord 

 

Klassenmanagement 

 

 

Datum: woensdag 15 november 2017  

Tijd: 17.00 – 20.15 uur (inloop 16.30 uur) 

Plaats: Zalencentrum de Schulp 

                   Buizerdstraat 10 

                   Assen 

Voor wie is deze netwerkbijeenkomst en waarom wil je hem bijwonen? 

Werk jij als invaller in het onderwijs of probeer je als invaller werk te vinden? Kom woensdag 

15 november naar Assen. Wij bieden jou workshops aan waardoor jij je verder kan 

ontwikkelen in je vak en informeren je over de actuele onderwijsontwikkelingen. Je ontvangt 

een bewijs van deelname.  

 

Programma 

16.30 uur  Inloop    

17.00 uur    Klassenmanagement: de theorie en de ervaring 

18.30 uur     Broodmaaltijd en gelegenheid tot informele kennismaking 

19.00 uur         Klassenmanagement: het toepassen 

20.00 uur  Afsluiting 

 

Klassenmanagement 

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op effectieve klassenmanagement strategieën. Vanuit een 

theoretisch kader en recente onderzoeken gaan we aan de slag met het toepassen van de 

kennis.  

  

Aan het einde van de bijeenkomst heb je: 

o inzicht in wat wordt er verstaan onder goed klassenmanagement en wat een goede 

klassencultuur is; 

o kennis van de verschillende domeinen van klassenmanagement zoals de relatie leerling-

leraar, regels en routines, omgaan met storend gedrag en de mentale leraar; 

o inzicht in perifeer waarnemen waardoor je overzicht en overwicht hebt op een groep; 

o concrete tools waarmee jij aan de slag kan in de klas. 

 

Als voorbereiding op de workshop vragen we je om een persoonlijke casus over 

klassenmanagement mee te nemen. Beschrijf hierin waar je tegen aan liep als invaller. 

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst bespreken we de theorie van 

klassenmanagement. Je kunt aangeven wat jij graag zou willen leren. Daarnaast deel je met 

de deelnemers jouw ervaringen. Na de maaltijd gaan we dieper in op de theorie met een 

aantal oefeningen. Tot slot krijg je een na afloop een recent onderzoek over 

klassenmanagement mee om verder te gaan met de opgedane kennis.  

 

Aanmelden 

Stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega’s en/of hang hem op in de 

personeelskamer. Deze bijeenkomst is gratis voor leden. Geen lid van CNV Onderwijs? Geen 

probleem: je bent van harte welkom! De kosten zijn € 5,00 (betaling contant op de dag zelf) 

per deelnemer.  

Aanmelden kan via werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst Assen, 15-11-2017  
 
Werkgroep invallers CNV Onderwijs 

Zit je op LinkedIn? Word dan lid van het invallers netwerk CNV Onderwijs invallers  

en kijk ook eens op www.hetonderwijsplein.nl.  
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