
Naam cursus/bijeenkomst/traject  Startdatum (o.v.)  Tijden (o.v.)  

SmartStart bijeenkomsten  
(nieuwe medewerkers LMC-VO )  

do 26 aug 
vrij 27 aug  

09:00-13:30 u 
09:00-13:30 u  

Cursus: ‘’Werkplekbegeleider’’  do 23 sept 13:30-17:00 u 

Cursus: ‘’Mindfulness ‘’ do 30 sept 13:30-16:30 u  

Basiscursus ‘’Office 365 en teams‘’ ma 4 okt 13:30-16:30 u  

Discovery Café  do 7 okt  15:00u-17:00 u 

Basiscursus: ‘’Teach like a champion’’ – groep 1  ma 11 okt  13:30-16:30 u 

Outlook Timemanagement  di 12 okt 13:15-16:30 u  

Digitale Skills: ‘’Robotica’’  di 2 nov 14:00-17:30 u 

Congres: ‘’Coachende vaardigheden… ‘’  do 11 nov 09:00-17:00 u 

Digitale Didactiek  ma 15 nov 13:30-16:30 u  

Inspiratiebijeenkomst voor MT  do 18 nov 13:30-17:30 u  

Faalangstreductietraining  di 30 nov 13:30-16:30 u 

Digitale Skills: ‘’VR’’  ma 22 nov 14:00-17:30 u 

Basiscursus: ‘’ Teach like a champion’’ - groep 2  di 23 nov 13:30-16:30 u  

Discovery Café  do 9 dec  15:00u-17:00 u 

Studiedag 1 – Zuiderparkcollege  di 14 dec N.t.b. 

Congres Kansrijk doorstromen  do 16 dec 15:30-18:00 u  

Rekenproblematiek  do 20 jan 14:00-16:30 u 

Interpreteren van toetsdata  do 17 feb 14:00-16:30 u  

Inspiratiebijeenkomst voor MT  do 27 jan 13:30-17:30 u  

Discovery Café  do 10 feb 15:00u-17:00 u 

Studiedag 2 – Zuiderparkcollege di 22 feb N.t.b. 

Digitale Skills: ‘’Augmented Reality’’  di 15 maart 14:00-17:30 u  

SmartStart 2.0  di 29 maart  N.t.b.  

Discovery Café  do 14 april 15:00u-17:00 u 

Inspiratiebijeenkomst voor MT  do 12 mei  13:30-17:30 u  

Coaching on the Job  N.t.b. N.t.b. 

Loopbaancoaching  N.t.b. N.t.b. 

Externe coaching  N.t.b. N.t.b. 
Interesse? Neem snel een kijkje op www.lmcacademie.nl/cursusaanbod en schrijf je in voor een 
cursus/bijeenkomst naar keuze of neem contact met ons op via info@lmcacademie.nl Heb je 
interesse in een cursus, maar zijn deze data nog niet bekend of komen de geplande data je niet goed 
uit? Mail ons dat je interesse hebt en geef je wensen aan. Wij kunnen jouw naam alvast op de 
wachtlijst noteren. Zodra er meer informatie bekend is, ben jij de eerste die hiervan op de hoogte 
wordt gebracht! Heb je specifieke wensen? Geef het gerust aan ons door dan onderzoeken wij wat de 
mogelijkheden zijn. We helpen je graag verder! Graag tot snel!  

 

http://www.lmcacademie.nl/cursusaanbod
mailto:info@lmcacademie.nl

