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Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg
Word ‘Leraar voor een Dag’ op een Amsterdamse basisschool

Beste scholier,
Heb je er weleens aan gedacht om leraar te worden? Omdat je kinderen iets wil leren en wil meegeven?
Train je al kinderen bij een sportclub of help je kinderen met hun huiswerk? Op 14 en 15 november kun
je ontdekken of het beroep van leraar basisonderwijs iets voor jou is.
Het Amsterdamse onderwijs, de lerarenopleidingen en de gemeente bieden je een workshop aan om in
twee dagen kennis te maken met het beroep leraar.
Programma Leraar voor een dag
Op 14 november volg je in de middag een workshop. Tijdens de workshop bereid je de les voor die je
de dag erna gaat geven. Studenten van de Pabo HvA, iPabo en de Universitaire Pabo van Amsterdam
helpen je daarmee. Op 15 november loop je een dag mee met een leraar op een Amsterdamse
basisschool. En sta je zelf voor de klas. Zo ervaar je hoe het is om les te geven. En wie weet, ontdek je
de leraar in jou!
We doen ons best om je te plaatsen op een basisschool in de buurt van je huis of je school.
Dag 1: workshop lesgeven
Datum: donderdag 14 november 2019
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Locatie: Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM, Amsterdam, lokaal KSH 0404
Dag 2: meelopen en lesgeven
Datum: vrijdag 15 november 2019
Tijd:
08.00 – eindtijd school
Locatie: op een Amsterdamse basisschool, nader te bepalen
Meedoen en aanmelden
Wil jij meedoen? Meld het eerst aan de decaan van je school. Meld je daarna online aan via
hva.nl/leraarvooreendag. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk 4 november!
Na aanmelding ontvang je direct een bevestigingsmail van deelname. Deze kun je laten zien aan je
decaan als bewijs dat je meedoet. Je hoort uiterlijk maandag 11 november op welke basisschool je mee
gaat lopen en bij wie.
Gemeente Amsterdam,
Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

