
 

 

 

 

 

 

  

UITNODIGING 

Een masterclass van een 

vooraanstaande internationale Kagan 

trainer en direct de kans om in de 

praktijk het effect van Kagan 

Coöperatief Leren op het leren van 

de leerlingen te zien!   

 

  

Datum en tijd 

Dinsdag 16 mei 2017 

13.30 – 16.30 uur  

Locatie 

Openbare basisschool de Schatgraaf 

Meikers 3 

6846 HR Arnhem 

Kosten 

€90,- per persoon 

Aanmelden 

Aanmelden voor de masterclass kan 

via deze link tot 10 mei 2017.    

 

Een unieke kans! 

Foto: OBS het Mozaïek  

Masterclass Kagan Coöperatief Leren in de 

praktijk van een basisschool 
16 mei in Arnhem 

 

http://www.bazalt.nl/training-coaching/open-inschrijving/1-bazalt-academie/189-materclass-kagan-cooeperatief-leren-in-de-praktijk-van-een-basisschool-arnhem


 

 

 

  
Over de trainer 

Christi Brown 

Christi Brown werkt al meer dan 20 jaar in 

het onderwijs en was in 2001 leerkracht 

van het jaar op de Berkley Elementary 

School, een Kagan modelschool. Sinds 

2003 is Christi een internationaal 

gecertificeerd Kagan Trainer. Ze heeft 

gewerkt met leraren in Spanje, Singapore, 

Maleisië, Duitsland, Newfoundland 

(Canada), Engeland en in heel de 

Verenigde Staten. En in mei zal Nederland 

aan dit lijstje toegevoegd worden.  

Christi brengt haar grenzeloze 

enthousiasme en haar praktijkachtergrond 

mee in al haar dynamische trainingen.  

"Christi was fantastic. Her background in 

teaching allowed her to really identify with 

us and give us ideas to implement in the 

class. She was full of energy and good 

humor. The students in the classroom 

loved the activities and were delighted to 

have you!" 

— Melissa Weber, 4th grade 

Reading/Language Arts teacher 

 

 

Meer informatie Over de masterclass 
Tijdens deze masterclass maak je kennis 

met of verdiep je je verder in de kracht van 

Kagan Coöperatief Leren.  

In de masterclass laat Christi Brown je 

structuren ervaren, gaat ze dieper in op de 

zeven sleutelprincipes en ervaar je hoe 

Kagan Coöperatief Leren het verschil maakt 

met groepswerk.  

Bovendien neem je een kijkje in de klassen 

van OBS de Schatgraaf, waar leraren in de 

praktijk Kagan Coöperatieve Structuren 

toepassen.  

In verband met de klassenbezoeken willen 

wij je vragen op tijd aanwezig te zijn.  

 

Over de gastschool 
Naar aanleiding van een  

studiemiddag op een andere  

school binnen het bestuur  

van Stichting de Basis begonnen leraren 

van De Schatgraaf te experimenteren met 

coöperatieve werkvormen. Het 

enthousiasme binnen het team leidde ertoe 

dat de directie besloot te investeren in een 

gezamenlijke teamtraining, gevolgd door 

twee rondes MomentCoaching voor het 

gehele team.  

 

Het team van De Schatgraaf is nu twee jaar 

bezig met het traject van Kagan Coöperatief 

Leren en er is een duidelijke ontwikkeling in 

alle groepen zichtbaar. ‘De samenwerking 

en betrokkenheid van de leerlingen is enorm 

toegenomen, hetgeen de taakgerichtheid 

ten goede is gekomen’, aldus directeur Thea 

Bootsma.  

 

Op de website van de Schatgraaf is een 

filmpje te vinden waarmee je een beeld krijgt 

van de school en het inzetten van Kagan 

Coöperatieve Structuren.   
 


