MASTERCLASS:
Teamcommunicatie
met kwaliteit
en effect
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Teamcommunicatie met kwaliteit en effect
=
Werken aan een gezond teamklimaat voor
betere resultaten

Als schoolleider heb je een belangrijke job. Fijn als je daar meer waardering
voor zou krijgen.
Sommige schoolleiders hebben het zwaar. Er is bij hen altijd gedoe.
Ze vinden het een hele opgave om in verbinding te zijn met hun team en om
de medewerkers enthousiast te krijgen voor de ontwikkeling van de school.
Deze schoolleiders hebben een dagtaak aan het blussen van brandjes.
Zij moeten steeds gesprekken voeren met leerkrachten, ouders en kinderen
om te voorkomen dat eenmaal lastige situaties verder uit de hand lopen.
Niet zelden trekken zij zich terug in de directiekamer, in een poging om
overeind te blijven.
Ze lopen langzaam leeg en uiteindelijk verliezen zij het plezier in hun werk.
In het ergste geval raken ze opgebrand. Per saldo kost dit veel tijd, energie en
geld. Uiteraard is het zonde van deze middelen die op andere manieren
ingezet hadden kunnen worden.
Er bestaan ook collega’s die iedere dag fluitend naar hun werk gaan. Ze
zetten de schouders eronder, maken goed gebruik van initiatieven van
medewerkers en weten hoe, samen te genieten van de behaalde resultaten.
Zij nemen de regie en kiezen er bewust voor om te groeien. Ze maken
ontwikkelingen door en zetten nieuw verworven kennis en tools in om te
communiceren met hun teams en samen te werken.
Dat kan jij ook leren.
➢ Wil je leren communiceren met behoud van relaties?
➢ Wil je tijd besparen en optimaal leidinggeven aan je team?
➢ Wil je met sprongen vooruit en samen met je team de beste resultaten
halen?

Kom dan naar de Masterclass
Teamcommunicatie met kwaliteit en effect
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Hier ontdek je

o

welke 6 stappen cruciaal zijn om effectief samen te werken met je
team zodat je tijd bespaart en werkplezier vergroot

o

het geheim hoe je tot nieuwe perspectieven komt en wél de beoogde
resultaten haalt

o

3 strategieën om betrokkenheid van medewerkers te stimuleren en
bevlogen teams te creëren

De Masterclass is interessant voor beginnende en ervaren schoolleiders
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 30 Januari 2020
van 14.00 – 16.00 uur
Het Coachlokaal, Stationsstraat 28, 1391 GP Abcoude

De investering
€ 147,50 als je samen met een collega komt
€ 97,00 als je liever alleen komt
Om je aan te melden, kun je mailen naar joeroke@planet.nl
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