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IDENTITEIT & PASTORAAL 
SPIRITUALITEIT 

Back to basics (p.7) 
ASSEDIL (p.9) 
Rome: vormingsweek (p.10)  
 
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 

Back to basics (p.7) 
 
 
Malta (p.8)  
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 

Back to basics (p.7) 
 
 
Malta (p.8)  
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 

PEDAGOGISCH DIDACTISCH  
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
 
Velddag (SO) (p.32) 
Teamdag (SO) (p.40) 
 
 
 
 
 
 
2de Directiedag (SO) (p.29) 
Lerende Ontmoeting (SO) (p.38) 
Elkaar inspireren over kwaliteitsontwikkeling (SO) (p.38)  
Begeleiden van ‘intervisies’ (SO) (p.42) 

Contactdagen BaO (p.18) 
Zorg voor Zorg (BaO) (p.18) 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
Het OK, voor wie de boot gemist heeft (SO) (p.32) 
Velddag (SO) (p.32) 
Teamdag (SO) (p.40) 
Lesson study coöperatieve werkvormen (SO) (p.33) 
Differentiatie chemie/natuurwetenschappen (SO) (p.34) 
Natuurwetenschappen 1ste graad (SO) (p.35) 
Lezen is een werkwoord (SO) (p.35) 
Wetenschappen: aan de slag met evaluatie (SO) (p.36) 
Wiskunde: aanpakken van problemen (SO) (p.36) 
 
Lerende Ontmoeting (SO) (p.38) 
Elkaar inspireren over kwaliteitsontwikkeling (SO) (p.38)  

Contactdagen BaO (p.18) 
Zorg voor Zorg (BaO) (p.18) 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
 
 
 
 
 

PERSONEELSBELEID  
Introductiedag nieuwe directies (p.14 en 27) 
Enquête welbevinden (p.41) 

Traject Aanvangsbegeleiding (p.13 en 26)  
 
Enquête welbevinden (p.41) 

Traject Aanvangsbegeleiding (p.13 en 26) 
 
Enquête welbevinden (p.41) 

SCHOOLORGANISATIE  
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
 
Elkaar inspireren over kwaliteitsontwikkeling (SO) (p.38)  
Begeleiden van ‘intervisies’ (SO) (p.42) 

Zorg voor Zorg (BaO) (p.18) 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
Het OK, voor wie de boot gemist heeft (SO) (p.32) 
Elkaar inspireren over kwaliteitsontwikkeling (SO) (p.38)  
Begeleiden van ‘intervisies’ (SO) (p.42) 

Zorg voor Zorg (BaO) (p.18) 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! (BaO) (p.20) 
Verantwoord datagebruik (BaO) (p.22) 
 
 

INSPRAAK, 
COMMUNICATIE EN 
NETWERKEN 

Directiedag BaO (p.16) 
1ste Directiedag SO (p.29) 
2de Directiedag SO (p.29) 
Plandag (p.16 en 30) 
 
 
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 
Teamdag (SO) (p.40) 

 
 
 
 
Contactdagen BaO (p.18) 
Lerende Ontmoeting (SO) (p.38) 
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 
Teamdag (SO) (p.40) 

 
 
 
 
Contactdagen BaO (p.18) 
 
Vormingssessie aan zee (p.21 en 39) 
 

 


