Programma
Werken met data en …. de rol van de schoolleider

Omdat elk kind telt!
in Zuidoost

Geachte directie,
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst van de
Professionele Leer Gemeenschap voor directies op
dinsdag 26 januari aanstaande.
Deze PLG wordt wederom gehouden in de gezamenlijke
ruimte van de As Soeffah, Bijlmerhorst en Polsstok.
Het adres is Egoli 10 (voorheen Echtenstein 86),
1103 AB Amsterdam Zuidoost.
We hopen u allen te kunnen begroeten en kijken uit
naar een inspirerende bijeenkomst!

We kijken tijdens deze PLG allereerst naar de stand van
zaken en besteden vooral aandacht aan de resultaten
van de rekenmonitor en de rol van de schoolleider bij
het omgaan met data.
Met een citaat van Fullan (2009) in gedachten: ’Data
waar we om geven; data over hetgeen we kunnen
beïnvloeden; klas voor klas, leraar na leraar. Dat is de
manier om de passie te creëren’.
08.30 - 09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.00 - 09.15

De beelden (letterlijk) gedeeld
We starten met het delen van de
beelden van de ontwikkelingen in onze
scholen.

09.15 – 09.45 De stand van zaken
Voortgang besproken, zorgen gedeeld
en de acties voor goed vervolg bepaald.
09.45 – 10.30 De rekenmonitor
Uitleg van de monitor en de
verantwoording; de uitkomsten van de
monitor en het omgaan met de data.

Namens het projectteam,

10.30 – 10.45 Pauze

Marijke van den Broek

10.45 – 11.35 De rol van de schoolleiding bij het
omgaan met data
Wat heb je als schoolleider te weten en te
doen als het gaat over het omgaan met
data?

Komt u met de auto? Dan attenderen wij u er graag
op dat vanaf 25 januari groot onderhoud wordt
gepleegd aan de Gooiseweg, tussen de A9 en
Daalwijkdreef. Houd rekening met een langere reistijd
als u via de Gooiseweg rijdt.
Op www.bereikbaar.amsterdam.nl vindt u een
overzichtskaart en actueel reisadvies.

11.35 – 11.50 Korte info
11.50 - 12.00

Huiswerk, afspraken en afsluiting

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)

