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ons op de EDUCbeurs

Van 3 tot en met 5 oktober kan je de stand van VLVO vinden op de
EDUCbeurs. We zijn te vinden op stand 8R20 vlak bij de conferentie ruimte waar u
dan meteen ook een van de conferenties voor leidinggevenden kan volgen.

Nascholingscontinuüm (herinnering)
Onze partner Thomas More heeft heel wat interessante nascholingen op het
programma staan,
zowel in Mechelen als in de Kempen.
Een greep uit het aanbod:

•
•

Een eigentijds sanctiebeleid
Van samen werken naar samenwerken
Schoolmarketing in de praktijk

•

Zelfzorg voor leidinggevenden

•

Als VLVO-lid krijg je korting bij inschrijving!

In het kader van professionalisering voor leidinggevenden in het onderwijs
bieden wij een zeer hoogstaande cursus aan, georganiseerd door ISL
(International School Leadership) dochtermaatschappij van OPC (Ontario
Principals Council) in Canada.
De aangeboden modules focussen op:
1.
Ontdekken van alle eigenschappen van de effectieve schoolleider voor het
21ste-eeuwse onderwijs, gebaseerd op internationaal onderzoek. (Ken Leithwood,
Michael Fullan, Vivianne Robinson e.a.)
2.
Eigenschappen leren kennen voor effectieve scholen die hedendaags
onderwijzen en leren, interculturele competenties en wereldburgerschap willen
ontwikkelen.
Deelnemers voorzien zelf een laptop of tablet om online bronnen te kunnen
raadplegen.
De voertaal van de cursus is Engels.
Lesgever Joni Heard is een gepassioneerde ISL instructeur. Zij heeft al meer dan 30
jaar ervaring in verschillende leidersrollen: leraar, instructeur, universitair
hoofddocent, consultant, schoolhoofd basisschool en medewerker van het Ministerie
van Onderwijs in Ontario Canada. Joni bereikt cursisten in Brazilië, Denemarken,
Noorwegen en Peru met het Internationaal Schoolleiderschap Certificate programma.

Joni inspireert deelnemers en laat hen participeren aan haar kennis- en
interactievaardigheden ... perfecte modellering van methoden om te gebruiken zowel
in de klaslokalen als tijdens teamvergaderingen.
Kijk hier voor info en inschrijven voor modules 1 en 2.
Vorig jaar de cursus van ISL gevolgd? Goed nieuws dan! Van 26 tot 28 november
richten we de cursus voor modules 4 en 5 in (bijna volzet!).
We focussen onder andere op het belang van het verzamelen en analyseren van
allerlei gegevens zoals prestatiegegevens, demografische gegevens, interculturele
competentiegegevens, programmagegevens, waarnemingen en systeemgegevens.
We leren ook hoe docenten over verschillende gegevens te informeren om tot
besluitvorming te komen in functie van planning en verbetering van de resultaten.
Hier vind je alle info, inschrijven kan hier.

WEGENS SUCCES VERLENGD: ONZE LEDENACTIE
Ben jij directeur of beleidsondersteuner? Ben je zelf lid van de VLVO?
Dan weet je ongetwijfeld wat de VLVO kan betekenen als belangenbehartiger voor alle leidinggevenden in
het onderwijs.
Ken je collega's die directeur of beleidsondersteuner zijn geworden? Heb je contact met nieuwe of ervaren
collega- directeurs die nog geen lid zijn?
Dan kom je in aanmerking voor onze ledenactie.
Breng je een nieuw lid aan, dan maak je kans op één van de boekenbonnen van Standaard Boekhandel
ter waarde van € 20.
De nieuw aangesloten directeur of beleidsondersteuner krijgt het lidmaatschap tot eind december 2018
cadeau!
Deze actie loopt tot en met 30 november en zolang de voorraad boekenbonnen strekt.
Hoe neem je deel?

Vul dit formulier in.
Vraag aan uw collega om zich hier te registreren.
Als de aansluiting van het nieuwe lid effectief in orde is, ontvang je van ons je boekenbon.

