Goed begeleid voor de klas

HERINTREDERSPROGRAMMA
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
18 APRIL EN 23 MEI

DANKZIJ DE HULP EN DE GOEDE BEGELEIDING
BEN IK TERUG IN HET ONDERWIJS. IK HEB HET
ERG NAAR MIJN ZIN, VOEL ME THUIS BIJ CATENT
“Catent biedt mensen de mogelijkheid om te groeien door middel van cursussen en opleidingen. Eigen initiatief met
een goed plan is daarbij zeer belangrijk en als je dat toont, gaan deuren voor je open. Het moet passen bij je
persoonlijke ontwikkeling en zeker (niet minder belangrijk) ook bij de school en stichting. Gelukkig werd ik warm
ontvangen en kreeg ik van alle kanten hulp aangeboden en zo kreeg ik al snel het gevoel dat ik nooit was weg
geweest uit het onderwijs. Ik had een vast ‘maatje’ om mijn ervaringen te delen en mijn vragen neer te leggen.
Daarnaast kreeg ik een coach om mijn praktijkervaringen te bespreken en bezig te zijn met mijn eigen
ontwikkeling. Ik heb het erg naar mijn zin, voel mij thuis bij Catent.”
Ellen Zwakenberg

BLAAS JOUW PASSIE EN PLEZIER VOOR
HET ONDERWIJS NIEUW LEVEN IN!
Stichting Catent geeft je, in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), de mogelijkheid om als
herintreder soepel terug te keren in het onderwijs. Dat doen we door jou centraal te stellen. We bieden je een
benoeming bij ons bestuur en een kort opleidingstraject bij KPZ om je kennis op te frissen. Zo begeleiden we
je bij je terugkeer naar het onderwijs.
NIEUWSGIERIG OF ONDERWIJS NOG BIJ JE
PAST?
Heb je enkele jaren geleden je pabodiploma
behaald en heb je gekozen voor een andere
sector? Kom je tot de conclusie dat je de
leerlingen niet bent vergeten en dat je nog
steeds affiniteit met onderwijs hebt?
CATENT BIEDT JE EEN STEVIGE BASIS
Wanneer je er over denkt om terug te keren
in het onderwijs en je meer wilt weten over het
hedendaagse onderwijs, dan is het
Herintrederstraject misschien wel wat voor jou.
We nodigen je van harte uit op één van onze
voorlichtingsbijeenkomsten die wij samen met
KPZ organiseren.
Jouw talenten, kwaliteiten en ervaringen die je
in je werkzame leven hebt opgedaan zijn heel
waardevol voor de leerlingen, de klas en de
collega’s. Maar mogelijk twijfel je ook of je nog
over voldoende kennis of vaardigheden
beschikt om weer voor de klas te staan of vind
je het prettig om weer een update te krijgen.
Om de overstap te versoepelen bieden we je
een stevige basis zodat je naast bevoegd, ook
weer bekwaam en toegerust voor de klas staat.
Dit doen we in samenwerking met KPZ.
PROGRAMMA
In het Herintrederstraject worden de nieuwste
inzichten en kennis op het gebied van
pedagogiek en didactiek en de inhoud van de
schoolvakken behandeld:
o startbijeenkomst 'werken bij Catent';
o (vernieuwende) pedagogiek;
o (vernieuwende) didactiek en vakinhoud taal
en rekenen;
o (vernieuwende) didactiek en vakinhoud
overige vakken;
o innovatie en ICT;
o passend onderwijs.

Daarnaast worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd
op KPZ waarbij je samen met andere deelnemers, die ook de
terugkeer naar het onderwijs maken, volop de ruimte krijgt
om je ervaringen te delen. Verschillende thema’s staan
centraal zoals klassenmanagement, omgaan met werkdruk,
etc.
Met elkaar reflecteer en evalueer je actief op de lessen die je
hebt verzorgd en komt het (weer) werken in onderwijs
eveneens uitgebreid aan bod. Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteren deelnemers op zichzelf en elkaar
met behulp van gemaakte videobeelden van Iris Connect.
KOSTEN
Het Herintrederstraject bieden we je kosteloos aan en wordt
op maat vormgegeven. Je wordt gefaciliteerd in tijd en krijgt
een persoonlijk begeleidingstraject op de werkplek!
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wij zijn nieuwsgierig naar jou en willen graag vrijblijvend
met je in gesprek! We nodigen je van harte uit op één van de
voorlichtingsbijeenkomsten.
Maak kennis met je mogelijk toekomstige collega’s, een
directeur en iemand van de opleiding. Tip: neem je CV mee.
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Donderdag 18 april 2019
17.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: KBS De Vlieger 1, Papaverweg 57 te Zwolle
en
Donderdag 23 mei 2019
16.30 uur tot 18.00 uur
Locatie: RK basisschool Prof. Titus Brandsma, Herman
Bavinckstraat 1 te Hoogeveen
EXTRA INFORMATIE EN AANMELDEN
Kijk voor meer informatie op
www.catent.nl/werken-bij-catent/
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten via
José van Loo j.vanloo@catent.nl

Catent
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
038-3031844
info@catent.nl
www.catent.nl

