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Regiobijeenkomst Apeldoorn e.o. 
Als directeur wil je met je leerkrachten in gesprek over hun pedagogisch didactische vaardigheden, maar de 

vraag is: Hoe doe je dat? 

Maak kennis met een nóg effectievere manier voor structurele verbetering van het instructiegedrag.  

Voor wie 

Deze regiobijeenkomst in Apeldoorn is bedoeld voor schoolleiders in de omgeving Apeldoorn. 

Waarom is dit uw tijd meer dan waard? 

In één uur (donderdag 21 april van 16.00 – 17.00 uur) maakt u samen met collega’s uit uw regio, kennis met 

een nieuwe en veelbelovende methode om het instructiegedrag van uw leerkrachten te verbeteren: De 4 

sleutels voor een effectieve les. 

Anja de Munnik Bakker, beleidsmedewerker pedagogisch didactisch handelen van vso De Zonnehoek in 

Apeldoorn is één van de mensen in uw regio die ervaring heeft opgedaan met deze methode. Zij vertelt u er 

graag over. 

Kosten 

Eén uur van uw tijd. 

Programma donderdag 21 april 2022 

• 15.45 uur – Inloop met koffie en thee; 

• 16.00 uur – De 4 sleutels voor een effectieve les – Theo Wildeboer; 

• 16.20 uur – Ervaringen met de 4 sleutels – beleidsmedewerker Anja de Munnik Bakker van vso de 

Zonnehoek in Apeldoorn heeft de training gevolgd en deelt haar ervaringen; 

• 16.30 uur – Discussie en vragen; 

• 17.00 uur – Einde, met gelegenheid tot napraten. 

Locatie 

vso de Zonnehoek 

Heemradenlaan 102 

7329 BZ Apeldoorn 

Aanmelden 

Meld u aan via: info@deviersleutels.nl. Wij verheugen ons op uw komst! 

Na aanmelding ontvangt u nadere details en de routebeschrijving. 

Organisatie 

Theo Wildeboer (auteur, trainer en eigenaar) 

De vier sleutels voor een effectieve les 

Meer informatie 

Op www.deviersleutels.nl vindt u alle informatie over de 4 sleutels. 
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