N
WAAR GA JE MORGE
MEE AAN DE SLAG?

Kijk naar wat je collega’s al hebben gedaan!
www.leerling2020.nl/resultaten

COLOFON
Schoolinfo
Adres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Postadres
Postbus 1347
3500 BH Utrecht
Telefoon / e-mail
Telefoon: 030 - 232 48 90
E-mail:
info@schoolinfo.nl
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Naam: ................................................................
School: ...............................................................

Wat hoop je vandaag te leren?
(schrijf in het kort op wat je uit deze dag zou willen halen)

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk uit deze
dag haalt, kan je dit notitieboekje gebruiken om
de inspiratie en de mogelijkheden die je ziet op te
schrijven zodat je hier morgen mee aan de slag kan.
Door bewust stil te staan bij de vragen, maak je jouw
acties zo praktisch en handzaam mogelijk. En niet te
vergeten: je inspiratie & handige tips kan je hiermee
makkelijk delen met je collega’s en je netwerk.
Veel plezier!
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SeSSie / workShop / lezing

Waar wil je morgen mee aan de Slag?

...................................................................
Welke inSpiratie heb je opgedaan?

Waar wil je meer over weten of opzoeken?

Wat kan je hier zelf concreet mee in je
leSpraktijk?

notities

-

contactgegevens

-

belangrijke data

-

websites

Wat iS intereSSant om met een collega te
delen?
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MIJN ACTIEPUNTEN

Dit wil ik Nog verder uitwerken:

Waarmee ga je aan de Slag?

Dit ga ik aan mijn team vertellen:

Dit zou ik nog willen leren:

Dit ga ik in de klaS keer beSpreken:

Deze toolS ga ik uitproberen:
•
•
•
•
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CONTACTPERSONEN

TO DO

MET WIE GA JE CONTACT OPNEMEN?

Naam:
School:
Mail:
Tel:
Naam:
School:
Mail:
Tel:
Naam:
School:
Mail:
Tel:
Naam:
School:
Mail:
Tel:
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