
Teamontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak

zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op

hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, samenwerking,

middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. 

Draait het niet optimaal binnen jullie team? Dat kan ten koste gaan van het

onderlinge vertrouwen, het werkplezier en de kwaliteit van het werk. En

daarmee van de kwaliteit van het onderwijs. Of blijkt samenwerken binnen

het IKC nog niet zo eenvoudig? Hoe nu verder? 

KIKI Training & Coaching verzorgt al ruim 12 jaar systemische teambuilding

en teamtrainingen. Speciaal voor teams in het primair onderwijs hebben wij

de teamdag ‘Van inzicht naar Voor-uitzicht’ ontwikkelt. Het team krijgt

inzicht, leert effectief samenwerken en helder, goed communiceren en

zullen ‘anders’ vooruit kijken!

 

Hoe de schoolontwikkeling & teamtraining er precies uitziet? Dat hangt

helemaal af van jullie vraag en doelstellingen. 

 

KIKI Training & Coaching heef de expertise om de ontwikkelingen van jullie

team en daarmee de school een kwaliteit impuls te geven.

Schoolontwikkeling & teamontwikkeling
Primair Onderwijs
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info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Teamtraining speciaal voor team werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs

Van In-Zicht naar Vooruit-Zicht in het primair onderwijs

Systemische teambuilding en

teamtrainingen (teamdag)

Verschillende vormen van Van In-

Zicht naar Vooruit-Zicht:

Studiebelasting: 1 dag

Inzicht krijgen

Effectief samenwerken

Helder en goed communiceren

'anders' vooruitkijken

Van In-Zicht naar Vooruitzicht

zorgt voor: 

Verbeteren onderwijskwaliteit

Positieve sfeer

Teambuilding

Inzicht in vooruitzicht

Respect voor elkaar

Verbondenheid

Wat levert het op?

Teamleden worden zich meer bewust van de eigen communicatie en de

structuren en

Drijfveren achter hun gedrag

Teamleden zijn beter in staat om contact te maken met elkaar

Teamleden leren hoe ze effectieve feedback kunnen geven én ontvangen

Teamleden leren te communiceren vanuit gevoelens,                       

 gedachten en behoeften

Teamleden zien het onderscheid tussen klachten uiten en                            

problemen aangaan

Teamleden leren om te gaan met conflicten

Het zelfvertrouwen van de teamleden groeit

De saamhorigheid binnen het team wordt vergroot

De veiligheid in het team neemt toe

Er is meer ontspanning en plezier in het team

Direct concrete resultaten: 


