
Programma:
De tweedaagse trainingen worden in twee edities 
door CPS georganiseerd. 

18 en 19 augustus 2015
26 en 27 augustus 2015

Voor wie:
CPS Summerschool is voor leidinggevenden,  
coördinatoren en leraren in het po, vo en mbo. 

Kosten:
Deelname aan de tweedaagse trainingen kost € 699,-  
Dit is exclusief optionele overnachting. 

Locatie en bereikbaarheid:
De Summerschool vindt plaats bij CPS in Amersfoort. 
De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer, 
u kunt zich ook inschrijven inclusief overnachting. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via   
www.cps.nl/summerschool 

CPS Academie
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
T [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie | academie@cps.nl

CPS 
Summerschool
Twee dagen nascholing 
vlak voor de start van  
het nieuwe schooljaar! 

18 en 19 augustus 2015
26 en 27 augustus 2015

CPS Amersfoort

Professionaliseren buiten de hectiek van het schooljaar 
levert extra persoonlijk resultaat. En u raakt alvast opgewarmd 
voor een frisse start in het nieuwe schooljaar vol bruisende 
uitdagingen. U krijgt inspiratie, kennis en zomerse verrassingen.
Houd uw hoofd koel en doe mee met de Summerschool. 



CPS plaatst de laatste twee weken van 
de zomervakantie 2015 in het kader van 
Summerschool. Een goede opstap voor een 
prima schooljaar. Leren in de zomer is nu 
niet alleen voor leerlingen, maar ook voor u. 
In een ontspannen, zomerse sfeer werkt u 
twee aaneengesloten dagen met ervaren 

trainers aan de ontwikkeling en uitbreiding van uw kennis 
en vaardigheden. Een must om bij te blijven bij actuele ontwikkelingen in 
het onderwijs. Bereid u voor op een frisse start van het nieuwe schooljaar. 

CPS biedt zowel voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs de volgende tweedaagse trainingen 
aan in de Summerschool: 

• 7 Habits of Highly Effective People voor leraren (po/vo/mbo) 
 Ervaar de principes van Stephen Covey achter een van de meest  
 toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke  
 effectiviteit.

• Effectief in de klas met ‘De vijf rollen van de leraar’ (po/vo/mbo)
 Uw gedrag is te vertalen naar vijf basisrollen: gastheer, presentator,  
 didacticus, pedagoog en afsluiter. Leraren die deze rollen goed  
 beheersen beïnvloeden op een positieve manier het gedrag van  
 de leerlingen, het leerproces en de leerlingresultaten.

• Beter samenwerken met ouders (po/vo/mbo)
 Samenwerken met ouders betekent begrip hebben voor hun basale 
 emoties en weten welke vormen van ouderbetrokkenheid wel en niet 
 werken. Effectief samenwerken met ouders levert tijd en plezier op en  
 vooral de leerlingen worden er beter van, zelfs hun leerprestaties.

• Differentiëren is te leren! (vo)
 Geen mens is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde, maar het doel voor alle  
 leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren.

• Leerlingen motiveren (vo)
 Minder worstelen met ongemotiveerde en niet-taakgerichte leerlingen. 
 U krijgt inzicht en toepasbare handvatten om uw leerlingen te  
 motiveren op een wijze die u en uw leerlingen past. 

CPS Summerschool 

•• Timemanagement volgens Covey: effectief door de ‘5 choices’ 
 (eendaagse training + webinar) (po/vo/mbo) 
 Heeft een werkdag vaak te weinig uren? Dit programma is ontwikkeld 
 in samenwerking met prominente breinwetenschappers en vergroot 
 meetbaar uw effectiviteit voor dit nieuwe schooljaar met de 
 5 choices essentials.

•  7 Habits of Highly Effective People voor leidingegevenden (po/vo/mbo) 
 Intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de  
 grondbeginselen van inspirerend leiderschap van Stephen Covey.

•  Reflecteren op leiderschap voor de toekomst! (po/vo/mbo)
 Met een reflectieve houding stimuleert u ook het reflecteren van 
 leerkrachten én leerlingen. Reflecteren leidt ertoe dat u beter in staat 
 bent complexe situaties het hoofd te bieden en maakt u sterker om 
 in te spelen op de veranderende omgeving.

• Training voor leidinggevenden en middenmanagers.
• Training voor leraren. 

De trainingen worden gegeven door onze experts:

Simone KesselsCor Verbeek Sander Veldhuizen Susan Potiek

Meike Berben Alma BuitenhuisPeter de Vries Wouter Muns


