TOA

2019-2020
Het vaksteunpunt (VSP) TOA verzorgt het volgende:
•
Activiteiten en bijeenkomsten voor ervaren en beginnende TOA’s
•
Tips&Trics voor begeleiding van leerlingen
•
Uitwisselen van kennis en practica
•
Bijscholing en nascholing

TOA CURSUS: PEDAGOGISCHDIDACTISCHE VAARDIGHEDEN
- 2 OKTOBER 2019
 Vind je het soms lastig om de leerlingen op de juiste
manier te begeleiden bij practica?
 Vind je het soms lastig om de juiste vragen te
stellen?
 Vind je het soms lastig om een uitdagend practicum
voorschrift te maken?

Dan is de cursus pedagogisch – didactische
vaardigheden iets voor jou!

TOA VOOR TOA’S DAGMAART 2020

TOA CURSUS: COMMUNICATIE
IN DE SCHOOL - 1 OKTOBER
2019
 Zou je willen dat docenten beter naar je luisteren?
 Zou je meer inbreng willen binnen je sectie?
 Zou je je positie in de school willen verbeteren?

Dan is de cursus Communicatie iets voor jou!

CURSUS CMA ‘COACH’ 14 OKTOBER 2019
 Ben je enthousiast over COACH van CMA?
 Ben je op de hoogte van alle beschikbare sensoren?
 Ben je geïnterresseerd in verdieping van modelleren?

Dan zijn de losse thema COACH-cursusdagen iets
voor jou!

 Ben je trots op je school?
 Heb je de mooiste praktijklokalen?
 Wil je graag je kabinet aan collega TOA’s laten zien?
 Wil je je favoriete experiment graag delen?

Dan zijn wij op zoek naar jou/jullie voor de TOA voor TOA’s dag!
Na een succesvolle TOA voor TOA’s dag op het Kaj Munk vorig schooljaar zijn we voor dit schooljaar op zoek naar een andere
school die de TOA -dag wil faciliteren en waarvan de TOA’s het leuk vinden om een leuke, leerzame dag te organiseren voor
hun collega’s uit het land. Vanuit Betapartners wordt je ondersteund in de organisatie en in overleg met elkaar plannen we
een datum in maart 2020.

VSP coördinator TOA: Jolanda Vriend
j.a.m.vriend@vu.nl

BEKIJK HET
VOLLEDIGE
PROGRAMMA!

SCAN DE QR-CODE

