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WELKOM  
 
De SgOMB-dag is een gezamenlijke studiedag voor alle medewerkers van onze scholengroep  
met als doel elkaar te ontmoeten en kennis/ervaringen te delen.  

Dit jaar zal de SgOMB-dag bestaan uit een interessante, leerzame en gezellige ochtend op  
donderdag 14 april 2022. 

1. Thema: ‘Op de koffie’ 
Het thema van dit jaar is ‘Op de koffie’. Dit houdt in dat de SgOMB-dag (SgOMB-ochtend) niet op één 
locatie zal plaatsvinden maar op alle locaties. We gaan als het ware bij elkaar op bezoek want hoe leuk is 
het om elkaars locaties te bekijken en daar waar mogelijk inspiratie uit te halen? 

2. Programma 
08:30 – 09:00 uur: Inloop (tijd voor koffie/thee met iets lekkers in de aula) 
09:00 – 11:00 uur: Workshops 
Vanaf 11:00 uur: Einde programma (lessen, regulier werkdag kunnen worden vervolgd) 

3. Workshops 
Dit jaar hebben we weer een rijk aanbod aan workshops voor zowel OP als OOP:  
 
 - We hebben interessante workshops van onze collega’s die zich inzetten 
voor onderwijsinnovatie, de zogenaamde onderwijsboosters.  

- Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je (havo) PTA, SE’s met 
sectiegenoten van andere locaties te bespreken. De bedoeling van deze 
‘workshop’ is, om per eindexamenvak een gesprek te organiseren 
waarvoor elke betreffende sectie van het HPC Zetten, OBC Bemmel en 
OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. Dit regelt elke sectie 
onderling. Meer informatie staat in dit programmaboekje. 

- Tot slot zijn er tal van andere workshops die we aanbieden (vele op verzoek) 
zoals snellezen, inbox naar 0, mindfulness, toetsontwikkeling en ICT workshops. 

4. Inschrijven 
In dit programmaboekje lees je meer over de inhoud van alle workshops, waardoor jij een goede keuze 
kunt maken. Keuze gemaakt? Via de volgende link kun jij je vervolgens inschrijven: 
https://www.sgomb.nl/sgombdag2022/  

Maar let op! We hebben de groepen bewust klein gehouden dit jaar. Dit betekent ook dat er beperkte 
plekken beschikbaar zijn per workshop. Schrijf je dus snel in! UITERLIJK VOOR 3 APRIL! 
We vragen je daarnaast om jezelf maar 1x in te schrijven zodat er geen plekken onnodig bezet worden 
gehouden. 

5. Locatie 
De workshops zijn verspreid over alle SgOMB-locaties. In dit programmaboekje zie je waar welke 
workshop wordt gegeven. Op 14 april zullen bij de ingang van alle locaties de lokaalnummers te vinden 
zijn. 
 
Veel plezier en mochten er nog vragen zijn, laat het ons weten via h.debruijn@sgomb.nl.  

 
De organisatie van de SgOMB-dag 2022 

 

S - Samenwerken; 
T - Trots; 
E - Eigentijds; 
R - Richting de wereld; 
K - Kansen bieden. 

https://www.sgomb.nl/sgombdag2022/
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Workshops 14 april 2022 
 Workshop Toelichting Geschikt 

voor 
Workshopgever Max aantal 

pers 
Locatie waar ws 
wordt gegeven 

1 Onderwijsboost  
Motiveren, uitdagen en daardoor maatwerk 
leveren 

Hoe ontwikkel je een curriculum? Wat is jouw visie op het onderwijs? Hoe bepaal je 
wat je basisdoelen zijn van je onderwijs? Hoe stem je dit af met de andere 
leerjaren en niveaus binnen jouw sectie? Voor de onderwijsboost is de (jonge) 
sectie geschiedenis op OBC Bemmel hier wekelijks mee actief.  

Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van het spel ‘de curriculumkit’ actief 
aan de slag. Zoek jij een goede werkvorm om binnen jouw sectie je curriculum flink 
af te stoffen, meld je dan aan voor deze workshop! 

OP Ruben Jong en 
Koen van Soest, 
Demi Jansen, 
Joris Baarda, 
Han van Herpen 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

2 Onderwijsboost 
Vaardigheidsmonitoring in het 
vreemdetalenonderwijs 

 

‘Wat zegt een cijfer van een hoofdstuktoets over de specifieke taalvaardigheden 
van een leerling?’ In onze 'boost' is de leerling gericht bezig met werken aan de 
hand van leerdoelenkaarten, rubrics en peerfeedback met als doel: De leerlingen 
zien in waar ze exact staan in hun taalontwikkeling en welke doelen zij zich nog 
kunnen stellen om aan verbetering te werken.  

Tijdens deze workshop gaan deelnemers aan de slag met het invullen van de rubric 
die de nulmeting van dit project was om te zien hoe zij zichzelf inschatten op hun 
gespreksvaardigheidsniveau Engels of Frans. Vervolgens doen alle deelnemers een 
spreekopdracht in groepen van vier waarbij twee deelnemers spreken en de andere 
twee een observatierubric invullen om zo de peerfeedback van de leerlingen te 
ervaren. Afsluitend gaan de deelnemers zelf aan de slag met de keuze uit twee 
mogelijkheden:  

- Bedenk in tweetallen een originele spreekopdracht die volgens onze 
'Onderwijsboost-opzet' morgen al in je les uitgevoerd kan worden.  

- Help meedenken om ook de andere vaardigheden in het talenonderwijs om te 
zetten naar een behulpzame rubric die de leerling inzicht geeft in zijn 
taalontwikkeling. 

OP Dion Roelofs en 
Sabine Houwer 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

3 Onderwijsboost 
Problem solving en bèta vaardigheden in de 
bovenbouw H/V 

 

Problem solving is een essentiële set aan vaardigheden voor het oplossen van grote 
vraagstukken in de bovenbouw, zowel voor reguliere toetsen als voor het 
uiteindelijke eindexamen. Er bestaan grote verschillen in de bekwaamheid hierin 
tussen leerlingen. Tijdens deze workshop leer je hoe je deze vaardigheden in kaart 
kan brengen en hoe je werkvormen toe kan passen die het probleemoplossend 
vermogen van de leerling ontwikkelt. Aan het eind van deze workshop heb je 
praktische tools in handen om hier in je dagelijkse lespraktijk meer mee aan de 
slag te gaan.   

OP Laura Janssen en 
Luuk Weijers 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max Aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

4 Onderwijsboost 
Gepersonaliseerd wiskundeonderwijs in de 
klas 

 

In de nieuwe koers van OBC Bemmel staat gepersonaliseerd onderwijs centraal. 
Hiervoor zijn veel grote veranderingen reeds doorgevoerd en andere staan voor de 
deur.   

Omdat wij geloven dat zo’n koerswijziging kan leiden tot meer maatwerk en dus 
dat leerlingen beter kunnen reflecteren op het eigen leren en betere feedback 
hierop kunnen krijgen, hebben wij gekozen voor een project ‘gepersonaliseerd 
wiskundeonderwijs in de klas’. Onderdelen van het project zijn: formatieve 
toetsing, individuele feedback, aanleren van reflectie op het eigen leren en 
aanleggen van een portfolio.  

In de workshop delen wij onze ervaringen met de deelnemers. Daarnaast is er 
ruimte om onderdelen mee te nemen naar de eigen lessituatie. Na de workshop 
zijn de deelnemers zich bewust van verschillende manieren waarop reflectie kan 
plaatsvinden en hebben zij inzicht in de mogelijke valkuilen hierbij. 

Neem voor deze workshop pen, papier en desgewenst een laptop mee. 

OP Boris Nolte en 
Christ vd Brand 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

5 Onderwijsboost 
Perspectieven en werken met Rubrics   

Vanuit het vak Global Perspectives hebben we een module gemaakt met als 
onderwerp 'Vluchtelingen en de Europese Unie'. We laten jullie ervaren hoe we 
leerlingen activeren om de kwestie vanuit meerdere perspectieven te bekijken. We 
leggen uit hoe we de opdracht skill-based beoordelen aan de hand van een rubric. 
Rubrics zijn voor leerlingen prettig omdat ze precies kunnen zien wat er van ze 
verwacht wordt.  

Daarna ga je zelf aan de slag om een nakijk-rubric te maken voor een praktische 
opdracht die je nu al geeft. Nakijken wordt daardoor sneller en makkelijker! Mocht 
je zelf al een keer een rubric ontwikkeld hebben (of slim gejat): neem 'm mee als 
voorbeeld voor anderen! 

OP Gisela Kienhuis 
en Mirte Vos 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

6 Onderwijsboost 
Vernieuwing KeuzeWerkTijd (KWT) 

Leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Daar draait het dit jaar 
om bij de vernieuwing van het KWT op OBC Elst. Vanuit de onderbouw willen we de 
leerlingen verantwoordelijkheid gaan geven over hun leerproces en dit uitbouwen 
naar de bovenbouw. Wij hopen dat dit de eerste stappen zullen zijn naar een meer 
flexibelere manier van lesgeven op onze school. Wat hebben leerlingen echt nodig? 
En hoe kunnen zij hun eigen keuzes op een verantwoorde manier maken? Graag 
willen wij jullie meer vertellen over dit proces, maar zijn we ook benieuwd naar 
jullie ervaringen/meningen over dit onderwerp. Interesse gewekt? Wees dan 
welkom! 

OP Iris Konings en 
Annemieke 
Ruesink 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max Aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

7 Onderwijsboost 
Duurzaamheid Dichterbij 

- Koken met sterren: (g)een blik in de keuken van het HPC -  
Het ABP gaat verantwoord beleggen, Shell zet vol in op waterstof en Albert Heijn 
wordt een duurzame supermarkt. Als dit meer is dan greenwashing, wat betekent 
deze trend dan voor het potje dat wij samen met onze H/V-leerlingen, kamer- 
bewoners in spe, willen leren koken? Aan de hand van een casus (tagliatelle met 
roerbakgroenten, semi-zongedroogde tomaatjes, zwarte knoflook en vegan 
mozzarella) willen we de haken en ogen van een écht duurzaam eetgedrag 
verkennen en dat gaat natuurlijk het beste als we dat samen in de keuken doen!  

Neem als je kunt je eigen (houten) snijplank en favoriete keukenmes mee, 
evenals een afsluitbaar bakje om je gerecht na afloop mee naar huis te 
kunnen nemen. Buon’ appetito! 

OP Mart van der 
Hiele en Marije 
van Wijk 

12 HPC Zetten 
Kooklokaal 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

8 Onderwijsboost 
Onderzoekend leren en executieve functies 
in Blink wereld geïntegreerd 

 

 

Tegenwoordig wil je kinderen meer zelfgestuurd laten leren, wat is mooier dan 
kinderen hun eigen onderzoek laten opzetten? Maar hoe zet je dit nu goed op? Wat 
is een goede onderzoeksvraag? Welke vaardigheden komen er aan bod? Deze 
workshop gaat over onderzoekend- en vraaggestuurd leren bij kinderen. In de 
workshop geven we je tools om kinderen te begeleiden in het doen van onderzoek, 
hierbij leggen we de nadruk op de onderzoeksvraag en vaardigheden die nodig zijn 
voor het doen van onderzoek. In de workshop laten we jullie zelf onderzoeksvragen 
opstellen, werpen we een kritische blik op wat nou een goede onderzoeksvraag is, 
bekijken we welke vaardigheden er nodig zijn en ontwerpen we een les waarmee je 
een vaardigheid aan de kinderen aanleert.  

Neem voor deze workshop een opgeladen laptop mee.  

 

OP Danieke van 
Gogh en Emmy 
Lentjes 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

9 Onderwijsboost 
Versterking thematisch onderwijs VMBO 
BAASis! 

 

Thema bij BAASis! In onze workshop gaan wij uitleggen wat BAASis is en hoe we 
hier werken. Ook leggen wij uit hoe we thematisch onderwijs aanpakken en 
uitvoeren. Daarna gaan we met de hele groep een nieuwe thema bekijken en 
samen een opzetje maken. Door veel out-of-the-box te denken en zelf creatief aan 
de slag te gaan kan team BAASis verder werken aan het nieuwe thema en kunnen 
andere collega’s inspiratie op doen om hier ook mee aan de slag te gaan.  
 
Neem voor deze workshop een opgeladen laptop, pen en papier mee. 

  

 

 

 

 

 

OP Jurre Klomp en 
Maaike Milder 

12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 

10 Onderwijsboost 
Circulair onderwijs 

 

Onderwijs bestond voor ons uit een opeenvolging van kleine individuele toetsen, 
zonder samenhang en met feedback als mosterd na de maaltijd. Het was tijd voor 
iets anders… Allergisch voor onderwijshypes hebben wij heldere, duidelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde bouwstenen gevonden die antwoorden konden 
geven op onze vragen. In ons project kiezen wij er nu voor om de leerstof aan te 
bieden in samenhang, vanuit de exameneenheden ipv de methode. We gebruiken 
herhaling en formatieve toetsing als leer- en oefenstrategie en ons PTA bestaat uit 
vier toetsen met een afsluitend karakter op het eigen niveau van de leerling. Ben je 
geïnteresseerd en wil je er zelf mee aan de gang? Je bent welkom! 

Neem voor deze workshop een opgeladen laptop mee.  

OP Marc Bijlsma 12 HPC Zetten 

Mammoetstraat 
1-3, Zetten 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

11 PTA + SE kennisuitwisseling havo Engels Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

12 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Nederlands 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

13 PTA + SE kennisuitwisseling havo Duits Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max Aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

14 PTA + SE kennisuitwisseling havo Frans Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP  12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

15 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Aardrijkskunde 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP  12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

16 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Geschiedenis 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP  12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

17 PTA + SE kennisuitwisseling havo Wiskunde Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

18 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Natuurkunde 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

19 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Scheikunde 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 
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 Workshop Toelichting Geschikt 
voor 

Workshopgever Max Aantal 
pers 

Locatie waar ws 
wordt gegeven 

20 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Maatschappijleer/kunde 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

21 PTA + SE kennisuitwisseling havo Economie Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12  OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

22 PTA + SE kennisuitwisseling havo Biologie Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen het gesprek. 

OP - 12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 
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23 PTA + SE kennisuitwisseling havo 
Kunst/Beeldend 

Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen zelf het gesprek. 

OP - 12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

24 PTA + SE kennisuitwisseling havo Muziek Of je nu een kleine of grote sectie hebt, samen met vakcollega’s van een andere 
SgOMB-school praten over de keuzes in je havo-PTA en de kwaliteit van je havo-
SE’s, is altijd zinvol. Ook al verschillen de PTA’s en SE’s van elkaar (gelukkig maar, 
elke sectie maakt immers zijn eigen keuzes), door de gezamenlijke kennis van 
jullie vak kunnen jullie elkaar wel collegiale feedback geven en samen ideeën op 
doen. 

De bedoeling van deze ‘workshop’ is, om per havo-eindexamenvak een 
gesprek te organiseren waarvoor elke betreffende sectie van het HPC 
Zetten, OBC Bemmel en OBC Elst minimaal 1, maximaal 2 leden afvaardigt. 
Dit regelt elke sectie onderling. Zorg dat je je havo-PTA, en een havo-SE waar je 
feedback op wilt hebben, bij je hebt. Uiteraard kunnen ook andere vakspecifieke 
onderwerpen aan bod komen, jullie sturen samen zelf het gesprek. 

OP - 12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

25 Pilot praktijkgericht programma (geschikt 
voor OP OBC Elst en OBC Huissen) 

Op het vmbo-t in zowel Zetten als Bemmel zijn we gestart met de nieuwe leerweg, 
het praktijkgerichte programma beide vanuit Dienstverlening en Producten. Beide 
scholen doen dit op geheel eigen wijze. Omdat zowel OBC Bemmel als HPC Zetten 
de pilot hebben toegewezen gekregen, zijn wij dit jaar al gestart met de nieuwe 
leerweg en doen gaandeweg een hoop ervaring op. Vanaf 2024 zal de nieuwe 
leerweg verplicht worden voor alle vmbo-t scholen. Dit betekent dus ook wat voor 
Elst en Huissen. Wil je van onze ervaring horen, op de hoogte zijn van de nieuwste 
ontwikkelingen en tips krijgen over de aanpak, dan ben je van harte welkom bij 
onze workshop pilot praktijkgericht programma. 

OP Sietske Klapwijk-
Drijfhout en 
Anita Peters 

15 OBC Huissen 
 
Julianastraat 
17, Huissen 
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26 Vertrouwenspersonen De taken van vertrouwenspersonen zijn niet eenvoudig. Soms kunnen de 
problemen waar leerlingen en collega’s mee te maken krijgen erg complex zijn. Hoe 
fijn is het dan om even met een collega-vertrouwenspersoon te sparren? In deze 
bijeenkomst krijgen vertrouwenspersonen alle ruimte om ervaringen te delen en 
elkaar tips en adviezen te geven voor bepaalde casussen. Deze bijeenkomst zal 
worden geleid door een externe partij.    

OP-OOP Externe partij 15 OBC Huissen 
 
Julianastraat 
17, Huissen 

 

27  Toetsontwikkeling  Toetsen ontwikkelen kan een tijdrovende klus zijn. Er liggen verschillende 
uitdagingen voor je klaar als je een toets ontwikkelt. Vragen schieten door je 
hoofd: Wat wil ik eigenlijk toetsen? Hoe maak ik vragen zodat ik dat ook toets? In 
deze workshop gaan we hier concreet mee aan het werk. We kijken naar het 
toetsen in het algemeen en gaan vervolgens in op concrete voorbeelden uit jullie 
eigen werk. Er is ook tijd om samen te werken aan eigen toetsen, zodat we direct 
kunnen toepassen wat we hebben geleerd. 

Deelnemers dienen een week voorafgaand aan de workshop een toets aan 
te leveren bij Maarten Zwart van onderwijskundig bureau Teelen via 
maarten.zwart@teelen.nl 

OP Maarten Zwart 12 OBC Huissen 
 
Julianastraat 
17, Huissen 

 

28 Formatief toetsen Niet zeker of de leerlingen alles wel begrepen hebben? Zijn ze wel klaar voor dat 
nieuwe stukje stof? Deze keer al voor de toetsweek erachter komen waar de 
leerlingen op vastlopen? Formatief toetsen is het antwoord. In deze workshop gaan 
we aan de slag met de tool Socrative, om zo op een (snelle) goede manier digitaal 
formatief te toetsen en leerlingen ook (automatische) feedback te geven. 

Neem voor deze workshop een opgeladen laptop mee.  

OP Mathijs Jansen  12 OBC Huissen 
 
Julianastraat 
17, Huissen 
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29 Sociale veiligheid op internet Het internet is overal en social media zijn alom aanwezig. Vooral tieners kunnen 
hierdoor zeer beïnvloed worden. Dit heeft een grote invloed op het onderwijs en op 
de sociale veiligheid op school. Het is daarom essentieel om als OP-ers goed op de 
hoogte zijn van de onlinewereld van leerlingen. In het bijzonder binnen het 
mentoraat kan het een groot verschil maken in hoeverre een mentor in staat is om 
vervelende online-ervaringen van leerlingen te begrijpen en hierover met leerlingen 
in gesprek te kunnen gaan.   

Tijdens de workshop Sociale veiligheid op internet leer je welke social media het 
meest populair zijn onder jongeren en welk doel deze social media dienen. 
Vervolgens gaan we uitgebreid in op de meest voorkomende risico’s van social 
media zoals privacyschending, cyberpesten, sexting en grooming. Voor elk van 
deze onderwerpen leer je wat het precies inhoudt, wat de directe gevaren zijn voor 
de betrokken leerlingen, welke wettelijke strafbaarheid eraan gekoppeld is en op 
welke signalen je alert kunt zijn. Hierbij leer je ook begrijpen waarom juist tieners 
zo vatbaar zijn voor dergelijke risico’s. Je zult hierdoor in staat worden gesteld om 
de onlinewereld van leerlingen dermate goed te begrijpen dat je met hen het 
gesprek kunt aangaan. 

 

 

OP Mijn Veilige 
School 

24 (2x12) OBC Huissen 
 
Julianastraat 
17, Huissen 

 

30 Slimmer werken met Word en Forms In deze workshop doe je zelf mee in jouw Microsoft omgeving met de oefeningen. 
Natuurlijk, jij werkt al langere tijd met Word. Je kunt tekst vlot en op de juiste 
wijze invoeren en voorzien van opmaak. Maar weet jij echt hoe je moet werken 
met handleidingen? Werken met Word kan gemakkelijker. Er kan nog zoveel 
meer... 

Microsoft Forms is een app in Microsoft 365 voor het maken van formulieren. Denk 
aan inschrijfformulieren, evaluatieformulieren, enquêtes, quizzen, polls of vragen 
formulieren. In de Microsoft Forms training laten we je zien hoe je formulieren 
maakt en krijg je de gelegenheid om je vragen hierover te stellen. 

De deelnemers ontvangen na de training een digitaal naslagwerk. Tevens mag er 
kosteloos 6 maanden na de trainingsdag gebruik worden gemaakt van onze e-mail 
helpdesk.  

Deelnemers dienen hun opgeladen laptop mee te nemen met daarop de 
programma’s Microsoft Word en Microsoft Forms. Heb je dit niet vraag 
vooraf ICT om hulp. 

OOP AVK Training & 
Coaching 

12 OBC Elst 

Bussel 2-4,  
Elst 
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31 Inbox naar 0 Je mailbox is geen planningstool, het is geen takenlijst, het is een plek waar nieuwe 
input binnenkomt waarover je een besluit dient te nemen. Neem je geen besluit (of 
verwerk je dat besluit niet) dan wordt de mailbox vlug een onoverzichtelijk geheel 
van zaken die: eigenlijk weg kunnen, nog eens naar gekeken moet worden, je nog 
eens moet bespreken met iemand, je nog eens moet doen en voordat je het weet: 
zaken waar je eigenlijk geen goed beeld meer van hebt waar het ook al weer over 
gaat. 

Handig? Lijkt ons niet. Overzichtelijk? Zeker niet. De gemiddelde mail wordt zelfs 
schijnbaar 7 à 9 keer gelezen, voordat er een handeling op volgt. Vaak worden ze 
in de tussentijd gemarkeerd als ongelezen. Dit is een grote tijdverspilling, maar ook 
een bron van onrust. 

In deze workshop leer je op een efficiënte manier om te gaan met het verwerken 
van je binnenkomende mail, waardoor je snel en efficiënt je mailbox terug kunt 
brengen naar 0 en weer overzicht hebt in je takenlijst. 

OP/OOP Tijdwinst.com 12 OBC Elst 
 
Bussel 2-4,  
Elst 

32 Tips en trucs ICT In deze interactieve workshop krijg je de gelegenheid om door middel van vraag en 
antwoord op de soms meest basale ICT-behendigheidsvragen, een warmer ICT 
thuisgevoel te krijgen. Daarnaast word je uitgedaagd om net even verder te kijken 
dan je gewend bent. 

Neem voor deze workshop een opgeladen laptop mee. 

OOP ICT SgOMB 
 

12 OBC Elst 
 
Bussel 2-4,  
Elst 

33 Snel lezen Als kenniswerker is lezen een activiteit waar je dagelijks veel tijd aan besteedt. 
Raar genoeg zijn we ons niet bewust van hoe we lezen, waarom we telkens 
afdwalen en wat we kunnen doen om beter en sneller te lezen. De gemiddelde 
kenniswerker leest met een snelheid van 200 à 250 woorden per minuut en 
begrijpt ongeveer 60% van wat hij leest. Met enkele praktische technieken is het 
mogelijk de leessnelheid te verdubbelen zonder dat dit ten koste gaat van het 
tekstbegrip. 

In deze workshop geven we je inzicht in je eigen lees- en 
informatieverwerkingsproces, krijg je handvatten om je tekstbegrip te verhogen en 
leren we je hoe je op een praktische en doeltreffende manier je leessnelheid kunt 
verdubbelen. 

Tijdens deze workshop staat oefenen centraal. Snellezen leer je namelijk door het 
te doen. Het grootste deel van de tijd ben je daarom bezig met het lezen van 
oefenteksten waarbij de leessnelheid en het tekstbegrip gemonitord wordt. 

OP/OOP Tijdwinst.com 12 OBC Elst 
 
Bussel 2-4,  
Elst 
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34 Mindfulness in het onderwijs - (Weer) Met 
frisse blik op school 

Inhoud: leerkrachten en OOP-ers (weer) laten ervaren dat werken op school, in en 
buiten de klas, leuk is. Voorkomen dat mopperen een patroon gaat worden wat kan 
leiden tot vermoeidheid, stress en energie lekken. Hoe weer met passie en vitaliteit 
met de leerlingen aan de slag te gaan.    

We gaan in deze workshop vooral ‘ervaren’: door aan de slag te gaan met diverse 
lichaamsgerichte oefeningen, zowel voor leerkrachten als voor de leerlingen. Verder 
gaan we ook beleven hoe onze eigen overtuigingen en denkpatronen ons soms 
behoorlijk wat wijs maken en ons daardoor steeds meer stress bezorgen. 

OOP/OP Mindfulonderwijs 24 (2x12) OBC Bemmel 
(2x in 
gymzaal) 

De Heister 1, 
Bemmel 

35 Werkgeluk  Van gelukkige werknemers leren leerlingen het meest 

Werkgeluk is belangrijk! Zonder plezier in het werk raken mensen gedemotiveerd, 
worden ze ziek en zijn ze waarschijnlijk geen aanwinst voor school of bedrijf. Als 
organisatie is het essentieel dat je aandacht hebt voor werkplezier en hierin ook 
investeert. 

Voor werknemers is het nodig dat zij ontdekken wat voor werkgeluk zorgt en wat 
hierin versterkers en obstakels zijn. 

In deze workshop krijgen de deelnemers zicht op de bronnen van werkgeluk en wat 
zij zelf kunnen doen om hun werkgeluk te vergroten en behouden. Zij komen tot 
een daadwerkelijk actieplan. 

OOP Buro 
Schoolwerk 

24 (2x12) OBC Elst 

Bussel 2-4,  
Elst 

36 OOP Telt mee De invloed van houding en gedrag op de samenwerkingsrelatie met collega’s. Als 
Onderwijsondersteunend Personeelslid (OOP) heb je een faciliterende taak in de 
school. Je ondersteunt docenten zodat zij goed onderwijs kunnen bieden. Een 
belangrijke taak dus. 

In de samenwerkingsrelaties in de school gebeurt het nogal eens dat OOP’ers als 
ondergeschikt gezien worden. OOP’ers stellen zichzelf soms ook ondergeschikt op. 
Wie dat doet, verwart waarschijnlijk gelijkheid en gelijkwaardigheid met elkaar. 

In deze workshop leer je hoe je een ongelijkwaardige relatie met collega’s kunt 
voorkomen of doorbreken. Je kijkt daarbij naar je eigen houding en gedrag. Je kunt 
immers het gedrag van een ander niet veranderen. Je kunt dat wel beïnvloeden. 
Wanneer jij een andere houding aanneemt of andere woorden gebruikt, verandert 
het gedrag van je collega. 

Je krijgt de gelegenheid om in deze workshop ander gedrag te oefenen. We spelen 
geen rollenspellen, we zijn onszelf. Jouw aandeel tijdens de workshop is dat je met 
een open houding aan de slag gaat. Daarbij ben je bereid naar je eigen aandeel in 
werkrelaties te kijken. 

OOP Buro 
Schoolwerk 

24 (2x12) OBC Elst 
 
Bussel 2-4,  
Elst 
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37 Samenwerken met een puber Laat de puber doen wat hij zelf kan en spring bij waar nodig. Weet je dat pubers 
extreem gevoelig zijn voor beloning? Dat komt door de ontwikkeling van hun 
hersenen. Het puberbrein kenmerkt zich door een onbalans tussen het 
controlegebied en het gebied dat gevoelig is voor beloning. Daardoor zijn pubers 
niet voldoende in staat om verstandige beslissingen te nemen. Ze laten zich eerder 
leiden door wat leuk, grappig of lekker is. Ondanks dit ogenschijnlijk onverstandige 
gedrag is het voor pubers heel belangrijk dat ze serieus genomen worden. 
Betutteling of autoritair gedrag van een volwassene roept vaak tegendraads gedrag 
van de puber op. Hoe belangrijk dus om op basis van gelijkwaardigheid met een 
puber aan het werk te gaan! 

Op luchtige wijze krijg je in deze workshop tips en tools aangereikt om gebruik te 
maken van de werking van het puberbrein. Hoe doe je dit op een gelijkwaardige 
manier? Je leert creatief om te gaan met regels, afspraken, beloning en straf. Ook 
nemen we de schoolregels samen eens onder de loep: maken jullie hierin handig 
gebruik van de werking van het puberbrein? 

En werken op basis van gelijkwaardigheid: kan dit ook met collega’s, schooldirectie 
en ouders? En werkt het thuis ook? Laat je verrassen! Als je deze workshop hebt 
gevolgd, zal je omgang met pubers meer ontspannen en succesvol zijn! 

OOP Buro 
Schoolwerk 

12 OBC Elst 
 
Bussel 2-4,  
Elst 

38 Poster en/of visual maken in Adobe Indesign 
en Photoshop  

Maak jij weleens een aankondiging voor een activiteit op school? Beheer je een 
social media-kanaal en zou je de posts net wat meer willen laten opvallen in de 
huisstijl? Of stoei je met foto’s om deze op het juiste formaat te krijgen? Wij 
hebben een leuke workshop voor jou!  

In 2 uur tijd gaan wij proberen de deelnemers de basis skills van Adobe Indesign 
en Photoshop te leren met als doel dat zij in hun werkzaamheden hier makkelijker 
mee uit de voeten kunnen. Let op: voor deze workshop is een opgeladen 
laptop voorzien van Adobe Indesign en Photoshop vereist. Licenties zijn 
vooraf via ICT aan te vragen. 

OOP/OP Helen de Bruijn 
en Tess Nillesen 

10 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 

39 Super Focus Je aandacht en concentratie vasthouden bij die ene taak die je op dat moment af 
wilt ronden? Dat is de hedendaagse uitdaging. In deze workshop leer jij slimme 
technieken om beter te focussen en jouw brein tijdens de werkdag op te laden. 

OOP Het effectieve 
werken 

12 OBC Bemmel 

De Heister 1, 
Bemmel 
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