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Differentiatie in een 
combinatiegroep

Veel leerkrachten ervaren het werken in combinatiegroepen als het hebben van 

twee banen. Jaargroepen worden vaak naast elkaar bediend. Dat kan anders. 

In deze bijeenkomsten kijken we vanuit de voordelen die een combinatiegroep 

heeft. Zo’n groep vraagt om een andere manier van werken die uiteindelijk veel 

adequater ingaat op onderwijsbehoeften. Een goed klassenmanagement is 

hierbij het halve werk.

Wat leer je

 –  welke voorwaarden zijn nodig en wat kan anders;

 –  hoe versterk je de groepscohesie, zodat de groep één groep wordt; 

 –  hoe doe organiseer je aanpassingen in je klassenmanagement; 

 –  hoe richt je je leeromgeving in;

 –  hoe zet je het pad uit dat van zelfstandig werken naar 

zelfverantwoordelijk leren leidt;

 –  hoe werk je vanuit leerlijnen;

 –  wat zijn concrete tips: do’s and dont’s.

Werkwijze

Een deel van de bijeenkomsten bestaat uit het gezamenlijk bespreken van 

werkproblemen en een deel uit kennisoverdracht. Het zijn vooral praktische 

bijeenkomsten, waarin de klassensituatie het uitgangspunt vormt.

Deze cursus wordt ook online aangeboden.

Doelgroep

Leerkrachten van combinatiegroepen 3 t/m 8 die behoefte hebben aan meer 

inzicht in het werken met heterogene leeftijden en overleg willen met andere 

collega’s. Vanwege het ‘intervisiekarakter’ is er ruimte voor maximaal negen 

deelnemers.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2 uur.

Data

Online via MS Teams: donderdag 

9 september – 30 september – 4 

november – 25 november 2021 

van 15.30 – 17.30 uur.

Kijk op de website van jouw 

academie of deze cursus daar 

wordt aangeboden. 

Deze cursus kan ook als 

teamscholing worden gevolgd. 

We gaan dan vooraf in overleg 

om de inhoud zo passend 

mogelijk te laten aansluiten bij 

de schoolsituatie. Neem contact 

met ons op via info@alicebekke-

partners.nl als je interesse hebt.

Kosten

€ 448,-
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