OPEN LEZINGEN
JANUARI

2022-2023
APRIL

18/01 · Pieter Verachtert

19/04 · Gert Verbrugghen

Kwaliteitsvol onderwijs aan cognitief begaafde
leerlingen

Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt in de klas?
Preventief werken aan klasmanagement

25/01 · Tim Surma

26/04 · Pieter Verachtert

Wat maakt een leraar tot expert-leraar?

FEBRUARI
01/02 · Paul Kirschner

Red het onderwijs: een vijftal adviezen voor succesvol
onderwijs

08/02 · Dyab Abou Jahjah

Evidence-informed lesgeven: onderzoek als
dwangbuis of springplank?

MEI

03/05 · Sezgin Cihangir & Peter Langerak
Foutloos rekenen is geen hogere wiskunde

10/05 · Machteld Verbruggen

Klasmanagement in een multiculturele klas:
taboes doorbroken

Hoe ontwikkel je als schoolleider een sterke visie
en hoe breng je die in de praktijk?

15/02 · Karlien Tiebout

17/05 · Milou De Smet

Wat doe je om het leesbegrip van kinderen te
vergroten?

MAART
01/03 · Erik Meester

Wat moeten leraren (niet) weten over
effectief leren?

24/05 · Daniel Muijs
Kan je de expert-leraar in één oogopslag
herkennen? Lesobservaties in de praktijk

Hoe ziet een sterk leerplan basisonderwijs eruit?
Wetenswaardig

31/05 · Michiel Wils

08/03 · Eva Maesen

Waarom is elke leerkracht een taalleerkracht?
Woordenschat als brug tussen taal en wetenschap

Hoe studeer ik met succes? Ontdek wat echt werkt
(gratis voor studenten)

15/03 · Lusanne Stap
Hoe pas je de bouwstenen van Wijze Lessen toe in
het lager onderwijs? Juf Lusanne van het 4de leerjaar
(groep 6) deelt haar praktijk

22/03 · Kristel Vanhoyweghen
Waarom zien we vaak pas op een toets wie het
begrepen heeft en wie niet? Haalbare formatieve
evaluatie in de klas

29/03 · Mitte Schroeven
Hoe overleef je de digisprong? Doordacht aan de
slag met digitale tools in de klas

JUNI

07/06 · Pieter Van Biervliet
Hoe leer je eersteklassertjes en zorgleerlingen vlot
lezen? Aanvankelijk technisch lezen

14/06 · Sarah Bergsen
Hoe werk je leerachterstanden weg in het
basisonderwijs? Ervaring uit de praktijk

Info en tickets op

https://excel.thomasmore.be/open-aanbod
€ 15,00 per lezing
€ 85,00 voor een abonnement
Digitaal en/of op onze Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

