“Hop on…”Atrium Academy
Op de agenda
• 28 juni
Netwerk Taal/ Rekenen
15:45 -16:45
• 4 juli
Keez-toernooi
15:00-16:30
• 20 september
Inspiratie-middag
13:15-17:15
• 15 en 16 november
Meesterlijk coachen

Schoolreis
jjHet was een gezellige en vooral

inspirerende en leerzame dag. Met
het Volkswagen busje hebben we
twee scholen bezocht waar
talenten centraal worden gezet
en Unitonderwijs wordt gegeven.
Eenmaal terug borrelt het, hoe we
dit bij Atrium kunnen realiseren….

Lerarenregister
Het verplichte lerarenregister is
voorlopig toch van de baan. In de
informatiebijeenkomst was het al
bekend
dat
een
team
van
enthousiaste leraren invulling gaat
geven aan deze wet. De minister
keert het nu om. Zij gaan daar eerst
onderzoek naar doen. Het register
blijft, maar op vrijwillige basis.

Website
Onze website is live! En het is echt de
jj
moeite waard om even te kijken. Op
de website kun je nu al het
jaarrooster voor volgend jaar
bekijken en ook alle netwerkbijeenkomsten zijn al gepland.
Met je eigen inlog kun je je opgeven
voor bijeenkomsten en terug kijken
op je Academy overzichtspagina.
Atrium Academy

Keez-toernooi

Hebben jij en je keez-maat jullie al
jj
opgegeven voor het keez-toernooi?
We houden het toernooi op de
Koolvlet en hopen dat het een
gezellige afsluiting wordt van het
Academy jaar. Jullie kunnen je
opgeven tot 27 juni. Alleen opgeven
mag natuurlijk ook.

Cursus: Meesterlijk coachen
Wil je je coaching kwaliteiten
uitbreiden en verdiepen?
We
organiseren een heel interessant
cursus Meesterlijk Coachen van 8
dagen, inclusief een 2-daagse.o.l.v
Jannie Baron.
In de bijlage van deze Hop-on zie je
meer over de inhoud van deze cursus
Doe de zelftest en kijk of dit iets voor
jou is. Je kunt je opgeven met
goedkeuring van je directeur bij de
Academy. We hebben fysiek en
financieel plek voor 8 Atrium-collega’s.

“I’m still learning”
Michealangelo, age 87

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

Atrium Academy

Met enthousiasme hebben wij
afgelopen
jaar het jaarrooster gevuld
jj
met inspirerende activiteiten.
Maar ook wij moeten helaas wat
inleveren in wtf, maar gaan proberen
met deze uren ook weer een mooi
Academy jaar van te maken. Tot
volgend jaar!
Stichting Atriumscholen

juni/ juli 2018

