W8, wat valt er te signaleren?
Scholing W8 tool

Inleiding:

Ondanks alle goede signaleringslijsten met betrekking tot
hoogbegaafdheid, zie je toch nog vaak dat er kinderen zijn
die niet gezien worden of zichzelf (onbewust) niet laten zien.
W8 is een verdieping van dit signaleringsproces,
dat op alle scholen ingepast kan worden op de manier
waarop je nu signaleert.
Het maakt leerkrachten en ouders meer bewust van
de karakteristieken van meer- en hoogbegaafde kinderen.
De tool bestaat uit 8 vragen (met verdieping),
die leerkrachten en ouders aan elkaar kunnen stellen
tijdens een gesprek. Vragen, die ruimte geven
om samen te onderzoeken of er sprake zou kunnen zijn
van meer- of hoogbegaafdheid.
De tool is verkrijgbaar als je een scholingsbijeenkomst volgt van twee uur.
Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe deze tool werkt en welke kennis en
vaardigheden je nodig hebt om dit op een goede manier te doen. Tevens is er
ruimte om deze vaardigheden te oefenen. De tool blijft in ontwikkeling en bij een
jaarlicentie krijg je de nieuwste updates van de tool en je kunt met ons een
follow-up van 2 uur inplannen om vragen of casussen te bespreken.

Door wie?
Door Mariëtte Chaudron en Trudie van Megen van Z11 in beeld.
Wil je meer over hen weten, kijk dan op www.z11inbeeld.nl

M: info@z11inbeeld.nl

W: www.z11inbeeld.nl

Voor wie?
Voor iedereen (leerkrachten, ouders, IB-ers, schoolleiders, hb-specialisten en
ieder ander die zich wil verdiepen in signalen die passen bij hoogbegaafdheid en
vaardigheden wil ontwikkelen om deze signalen te kunnen zien)

Eerstvolgende scholingsbijeenkomsten 2021:
Donderdag 11 februari van 14.30 uur tot 17.00 uur in Wijchen
Maandag 1 maart van 14.30 uur tot 17.30 uur in Wijchen
(nieuwe data komen op de site te staan: www.z11inbeeld.nl)

Kosten:
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen:
W8 – Z11bewust: Je betaalt €1250. Je kunt dan met meerdere personen (max.
20 mensen) deelnemen uit hetzelfde schoolteam. Dit is inclusief 8 tools. Draag je
een andere school aan (max 2 scholen) wat voor ons leidt tot een nieuwe
opdracht, krijg je van ons €250 retour.
W8 – Z11standig: Je betaalt €125 per persoon. Dit is inclusief 1 tool.
In overleg sluit je aan bij een schoolteam of in een kleine groep die de cursus
zelfstandig volgen.
Daarnaast kun je gebruik maken van:
W8 – Z11reflectie: Je betaalt €250 per jaar voor een jaarlicentie. Met deze
licentie krijg je de nieuwste updates van de tool en kun je met ons een follow-up
inplannen van 2 uur om vragen of casussen te bespreken.

Deelnemen:
Stuur een mail naar info@z11inbeeld.nl voor 8 februari 2021. Meldt je aan door
naam, telefoonnummer en mailadres door te geven.
Verder geef je aan of je, je opgeeft voor:
Z11bewust of Z11standig
met of zonder Z11 reflectie

M: info@z11inbeeld.nl

W: www.z11inbeeld.nl

