
Begeleidingsaanbod
schooljaar 2023-2024

Gedreven. Leren. Werken.



Inleiding
Met de keuze voor het IEP LVS heb je als team een instrument in handen om het eigenaarschap en de betrokkenheid van 
kinderen – bij hun eigen leerproces – te vergroten. 

“Met het IEP LVS toets je niet het leren, maar toets je om van te leren.”

Om het formatieve potentieel van het IEP LVS optimaal te benutten, ondersteunt Motivatiemeesters scholen bij de 
implementatie van dit leergerichte leerlingvolgsysteem.

Naast het versterken van het analytisch en reflecterend vermogen van jullie team kunnen we jullie begeleiden bij het maken van 
keuzes over verschillende onderwerpen:
- (ouder)kindgesprekken
- rapport/portfolio
- flexibel toetsen

Op de volgende pagina geven we een voorbeeld van ons (standaard) begeleidingsaanbod. Neem gerust contact met ons op om dit 
aanbod af stemmen op jullie begeleidingsbehoefte. 



Leeruitkomsten

MT-sessie
Werken aan ambities
Doelgroep: mt-leden

- Ik kan realistische ambities formuleren voor onze groepen
- Ik kan de relatie benoemen tussen de verschillende scores in het IEP LVS
- Ik kan een analyse maken op groeps- en op schoolniveau

Teambijeenkomst
Van data naar inzicht
Doelgroep: leerkrachten, ib-er en directie

- Ik weet hoe de inspectie onze (eind)toetsresultaten beoordeelt
- Ik weet waar mijn leerlingen staan t.o.v. onze ambities
- Ik kan concrete acties formuleren voor mijn handelen in de groep

Teambijeenkomst
Zicht op ontwikkeling
Doelgroep: leerkrachten, ib-er en directie

- Ik kan uitleggen in welke mate mijn leerlingen gegroeid zijn
- Ik kan toelichten welke acties een positief effect hebben gehad op de leergroei
- Ik kan verbanden leggen tussen de resultaten van de hoofd-, hart en 

handeninstrumenten

Ouderavond
Motiverend toetsen
Doelgroep: ouders/verzorgers

- Ik weet hoe de ontwikkeling van mijn kind(eren) wordt gevolgd
- Ik begrijp wat de resultaten op de talentenkaart betekenen



Meesterzet Meesterplan Meesterstuk

MT-sessie
Werken aan ambities
Duur: 2 tot 3 uur
Periode: 1ste helft schooljaar 1 bijeenkomst

naar keuze

€ 950,-

2 bijeenkomsten
naar keuze

€ 1900,-

alle 
bijeenkomsten

€ 2850,-

Teambijeenkomst
Van data naar inzicht
Duur: 2 tot 3 uur  
Periode: januari-februari

Teambijeenkomst
Zicht op ontwikkeling
Duur: 2 tot 3 uur
Periode: mei-juni 

Ouderavond
Motiverend toetsen
Duur: 1 tot 1,5 uur
Periode: gehele schooljaar

€ 325,- € 325,- € 325,-

De genoemde kosten zijn incl. voorbereiding, excl. reiskosten en vrijgesteld van btw



Contact

pepijn@motivatiemeesters.nl

06 – 26 61 57 57

Gedreven. Leren. Werken.


