
Wat neem je mee?

Adapt
Goodiebag
Erg veel inspiratie opgedaan
Gelamineerde plattegrond
verder kijken
Inspiratie
Bewuste vragen om te monitoren en daarop door te bouwen
Monitoren dmv diagnostische vragen
Instrument adapt
Geen vaste niveaugroepen
Hogere verwachtingen
Gesprek aangaan
De impact van vooroordelen
Meer delen met collega's, adapt
Inspiratie
Flexibele instructiegroepen
Flexibel groeperen
Inspiratie
Hoe belangrijk differentiëren is!
Inspiratie
Visie maken op differentiatie
Diagnostische vragen en vragen die aanzetten tot nadenken uit de inspiratiesessie
Veel goede tips die ik ga gebruiken in de praktijk
gelamineerde plattegrond
ik ga het blok voortaan heel goed voorbereiden en methode meer loslaten.
Hoge verwachtingen stellen, observeren
Bewustwording
Inspiratie
hoge verwachtingen bij iedereen
Hoe een blokvoorbereiding praktisch in te vullen
Inspiratie
Flexibiliteit in differentiatie
gesprekken
Combineren van informatie, weer op scherp!!
Veel praktische tips !
Hoge verwachtingen hebben!!
Nog meer aandacht voor ervaren leerkrachten
Blijven monitoren, mijn nonverbale communicatie en diagnostische vragen, hoge 
verwachtingen hebben
Visie, doorgaande lijn en hoge doelen stellen!
Inspiratie
Veel informatie gekregen
De kracht van verwachtingen! Mooi om daar bewuster van te worden
Hoge verwachtingen
Differentiatie is in elke situatie anders



Hernieuwde energie!
Hoge verwachtingen
Ik ben nieuwsgierig naar adapt. Hopen dat we dat kunnen gebruiken bij ons op school
hoge verwachtingen
Doorgaan zoals ik al bezig ben!
Nieuwe inzichten!!
Differentiëren zichtbaar maken door gesprek
dat differentieren een complexe vaardigheid is
Verwachtingen
Blokvoorbereiding
Praktische tips
Inspirerende avond zo onverwacht en op het laatste moment. Blij mee.
Visie afstemmen
Hoge verwachtingen van deze avond
Veel blijven verwachten van mijn leerlingen
Weten wat je hebt te doen
observeren
Diagnostische vragen
Inspiratie
Inspiratie
Waardevolle info, bruikbaar in praktijk: inzetten in collegiaal werkoverleg!
Meer inzichten over Dashboards ...
Leuke ideeën om een scriptie over te schrijven!
Hoge verwachtingen
Belang van flexibele instructiegroepen
Het gesprek voeren is belangrijk!
Aannames checken en bevragen
Belang blokvoorbereidingen
Inspiratie en hoge verwachtingen en betrek de leerling
Inspiratie voor het werken met de blokperiode.
Motivatie voor een nieuwe master
De 3 dilemma’s bij het differentiëren
Hoge verwachtingen
Stof tot nadenken
Leerlingen betrekken bij doelen stellen, waar hebben zij hulp bij nodig en vertalen naar 
indelen in subgroepen.
Praktisch instrument
Fijne sprekers
Deze tool wooclap
Dilemma’s in het team in kaart brengen en komen tot een duidelijke visie
Verwachtingen
de kracht van (non)-verbale communicatie
Reflecteren op eigen houding hoe hoog mogen mijn verwachtingen zijn en hoe hoog zijn 
ze nu?
Nog meer bewust over mijn houding
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