Programma ‘Sturen op opbrengsten’
08.30 - 09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.00 - 09.15

Introductie

09.15 - 09.45

Waar waren we gebleven?
Terug naar het huiswerk,
acties en resultaten benoemd; de eerste
succesjes gedeeld
een gezamenlijke zorg

Omdat elk kind telt!
in Zuidoost

Geachte directie, IB’er en rekenspecialist,
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst van de
Professionele Leer Gemeenschap voor
rekenverbeterteams op woensdag 6 januari 2010.
Deze PLG vindt plaats in de gezamenlijke ruimte van
de As Soeffah, Bijlmerhorst en Polsstok aan Egoli 10,
1103 AB, Amsterdam Zuidoost. Op deze locatie
wordt de PLG georganiseerd voor de Rekenverbeterteams uit groepen A, C, en D.
Uw team is ingedeeld in groep [x].
We hopen u te kunnen begroeten op deze eerste
Professionele Leer Gemeenschap van 2010.
Namens het projectteam,
Marijke van den Broek

09.45 – 10.30 Opbrengstgericht sturen: werken met
data
Het werken aan gepreciseerde,
gevalideerde, datagestuurde
activiteiten. Hoe kom je zover?
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 - 11.15

Opbrengstgericht sturen: de praktijk
Casus: ervaringen van scholen

11.15 – 11.40 De rol van het rekenverbeterteam
Hoe gaan we het werken met data op school
implementeren?
11.40 – 12.00 Aan het werk!
Afspraken en huiswerk
Afsluiting
Het laatste woord

Huiswerk voor 6 januari 2010:
We hebben afgesproken:
- Neem voorbeelden (‘bewijzen’) mee van de acties
die je op school al succesvol hebt aan- en ingezet.
(Houd rekening met wat er in de verschillende PLG
gebeurt/is gebeurd).
Denk bijvoorbeeld aan foto-film-metafoor
Besteed aandacht aan de verbetering/aanscherping
van het rekenverbeterplan (in 1 minuut samen te
vatten?)
- Laat je ‘bewijzen’ en ‘eerste succesjes’ zien.

Route naar de gezamenlijke ruimte van de As Soeffah, Bijlmerhorst en Polsstok
D-E buurt
Egoli 10 (voorheen Echtenstein 86)
1103 AB Amsterdam Zuidoost
telefoon 020 - 695 13 60 (basisschool De Polsstok)
Per auto
Amsterdam Ring A10
Neem afslag S112 Diemen/Zuidoost
Beneden bij de stoplichten naar rechts
Op Gooiseweg de 2e afslag rechts (richting E buurt)
Beneden bij de stoplichten naar links
Op de Daalwijkdreef neemt u na de stoplichten de afslag naar rechts (flat Echtenstein)
Beneden de afslag naar rechts en uitrijden.
U kunt uw auto parkeren in de parkeervakken bij DE Brede School.
U vindt de ingang aan het grote schoolplein (de rode deuren).

Openbaar vervoer metro
CS Amsterdam, metro (53) richting Gaasperplas
Halte Diemen Zuid, rechteruitgang naar beneden, wederom rechts, naar boven rechtsaf
Loop langs de benzinepomp naar de Daalwijkdreef
Steek de Daalwijkerdreef over
Volg het fietspad naar rechts, loop langs het sportcentrum en gymzaal, en u ziet aan de linkerkant
het DE Brede Schoolgebouw.
U vindt de ingang aan het grote schoolplein (de rode deuren).

Openbaar vervoer Bus
Bus 60 vanaf station Duivendrecht
Halte Echtenstein (zie routebeschrijving metro)

