Voorinschrijving

Leiderschapsweek
Succesvol leidinggeven aan leren met dr. Jay Marino

2-5 april 2013

Graag brengen wij u alvast op de hoogte van de jaarlijkse Leiderschapsweek met
dr. Jay Marino die dit jaar gehouden wordt van 2 tot en met 5 april. De ervaring
van vorige jaren leert dat deze dagen al snel overtekend zijn. Vorig jaar hebben
meer dan 400 leidinggevenden een masterclass van dr. Jay Marino bijgewoond.
Wij willen u daarom graag de mogelijkheid geven om alvast op één of meer van
deze dagen in de Leiderschapsweek in te schrijven.

Thema’s van de Leiderschapsweek
Succesvol leidinggeven in de 21e eeuw
Op 2 april opent dr. Jay Marino de speciale openingsconferentie 'Succesvol
leidinggeven in de 21e eeuw' over leren en leidinggeven in de 21e eeuw. Als
geen ander heeft Marino ervaring met dit thema. Een thema dat belangrijk
wordt in steeds meer scholen en schoolbesturen over heel de wereld. Laat u
inspireren door de vele praktische voorbeelden op deze interactieve conferentie.
Voor wie?

Exclusieve bijeenkomst
Op 3 april is Marino in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Hij is daar exclusief voor
het personeel van de DHS scholen van het Samen10+ project in de Haagse
Schilderswijk.

Meer informatie en
inschrijven

Leidinggeven aan continu verbeteren
Op 4 april verzorgt Marino zijn inmiddels beroemde inleidende masterclass
over 'Leidinggeven aan Continu Verbeteren'. De methodiek van Continu
Verbeteren is het hart van een kwaliteitszorgbenadering waar verbinding,
samenhang en samenwerking centraal staan. Elk jaar krijgt deze dag zeer hoge
waarderingscijfers voor de boeiende informatie, de aansprekende praktijkvoorbeelden en de interactieve werkwijze.

Directies, middenkader, maar ook
docenten en leerkrachten die leiding
moeten geven aan klassen en groepen.

Op www.hetleiderschapscentrum.nl
vindt u meer informatie en kunt u
zich inschrijven.

Werken met professionele teams
Op 5 april verzorgt Marino een dag voor de scholen die al begonnen zijn
met zijn benadering. Het thema van deze dag is het werken met professionele
teams (PLG’s) op elk niveau in de organisatie. Samen met andere adviseurs van
het Leiderschapscentrum verzorgt hij die dag workshops over 'Werken met
Leiderschapsteams', 'Werken met Verbeterteams', 'Werken met Klassenteams'.
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Kennisdiners
Op 2, 3 en 4 april is er ’s avonds een beperkte mogelijkheid om deel te nemen
aan een kennisdiner met Marino op sfeervolle locaties. Schoolbesturen die
overwegen om deel te nemen aan een professionaliseringstraject uit het dr.
Jay Marino’s Excellent Schools project sturen wij op verzoek een uitnodiging
om als gast aanwezig te zijn.
Op www.hetleiderschapscentrum.nl kunt u een folder over deze week downloaden. U kunt zich hier ook online inschrijven.
NB. Reserveer in uw agenda: vierdaagse basistraining door dr. Jay Marino
23 t/m 26 september. Kijk op www.hetleiderschapscentrum.nl voor meer
informatie.
Zowel de basistraining als ‘One day with dr. Jay’ zijn exclusief te boeken voor
uw organisatie. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

