“Hop on…”Atrium Academy
Op de agenda
• 18 december
Netwerk
Onderwijsassistenten
Bakkerij Jonker 10:00-11:15
• 18 januari
Prowise&Pizza
DDE 15:45-19:15
• 22 januari
Netwerk Conciërges
Clusius 9:30-11:00

Prowise Brons

Onder leiding van Maarten van
Reh zijn er
15 leerkrachten
bijgespijkerd op het niveau van
Brons. Het was een succes! Het was
heel duidelijk en overzichtelijk,
iedereen kon mee komen en veel
“ohja”-momenten! Maar zo fijn om
weer even te horen. Zo hebben zij
gewerkt met het toepassen van de
werkbalk,
digitale
gereedschappen,
media
toevoegen en het opslaan en
delen van presentaties.

E-Learning

Uit de enquête van de Bruisborrel dit
jj
jaar blijkt dat er grote behoefte is
aan nascholing op het gebied van
Office 365 en/of SharePoint. We
hebben hiervoor een E-Learning
pakket gevonden, waarmee je jezelf
kunt nascholen in je eigen tempo en
tijd. De link en verdere instructies
ontvang je in januari in je mailbox.
Wij gaan betalen, zodra je de
inlogcode aanvraagt, dus dit alleen
doen als je echt interesse hebt om
het helemaal af te ronden tot een
certificaat! Veel plezier en succes.

Prowise Zilver

De inschrijving is snel gegaan.
Binnen één week was Prowise&Pizza
helemaal volgeboekt. Er staan zelfs
mensen op de reservelijst. Blijf je wel
opgegeven, dan weten we of het
nodig is de cursus nog een keer te
herhalen.

Mad Science

De st. Maartenschool is in de prijzen
gevallen en heeft tweemaal een
workshops 'Inspiratie voor
leerkrachten' gewonnen. Eén
ervan stellen zij ter beschikking aan
de Academy. Een professor komt
aan een grote tafel verschillende
dingen uitleggen en voordoen. Het
wordt vast …..MAD!!
Atrium Academy

• 24 januari:
Hoogbegaafdheid
Koolvlet 13:00-16:00
• 14 februari
Mad Science workshop
St. Maartenschool
15:45-16:45

“The best way to
predict the future is to
invent it.” Alan Kay

Marit Berger:
m.berger@atriumscholen.nl
Inge Kamerbeek:
i.kamerbeek@atriumscholen.nl

Netwerk Conciërges en
Onderwijsassistenten
Onderwijs maken wij samen!
Volgende week komt het netwerk
onderwijsassistenten samen bij
Bakkerij Jonker en in januari komt het
netwerk Conciërges samen bij het
Clusius in Alkmaar om samen een
bloemstuk te schikken.
Stichting Atriumscholen
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