• Gratis het leuke, toegankelijke boek Slim!
• Website met inspirerende informatie

Cadenza

leiderschapsontwikkeling

• Training in de 50 meest bruikbare managementtechnieken
• Herkenbare casuïstiek uit het onderwijs
• Alles op basis van werkelijk gebeurde verhalen

Werk aan sterker schoolleiderschap

Laat u trainen volgens de MaGiComethode. Speciaal ontwikkeld voor
schoolleiders! Leer direct hoe u
gerichte managementtechnieken
toepast. En pluk de vruchten ervan
voor uw eigen school.

Gratis boek!

Wij helpen u graag uw eigen functioneren als manager,

de voordelen van het trainen
van MaGiCo-technieken

gids en coach te versterken, zodat u uw team nog beter

• U werkt aan verbetering direct op school

steunt én in beweging krijgt. Wij bieden u training en

• U brengt handige technieken meteen in praktijk

coaching op maat volgens de MaGiCo-principes.

• U krijgt gratis theorie aangeboden in een leuk, hip boek

onze benadering
De filosofie van MaGiCo-coaching is: een leidinggevende

• U ontvangt de wekelijkse MaGiCo-tip in uw mailbox
• U kunt doorstuderen door onze e-learningmodules rond
MaGiCo-technieken te volgen

in het onderwijs wordt echt goed door te excelleren in
drie rollen. En dat zijn de rollen: manager, gids en coach.

Elke (aspirant-)leidinggevende krijgt behalve een werkboek

Wij bepalen in overleg met u welke technieken u kunnen

ook het boek SLIM! 50 managementtechnieken om uw school

helpen om een betere Manager, Gids en Coach te worden.

te leiden van auteur Theo Wildeboer. Op basis van zijn

U bepaalt zelf in welke technieken u getraind wilt worden.

gedachtegoed is de MaGiCo-methode voor leiderschaps

Heel concreet en praktisch. MaGiCo!

ontwikkeling gemaakt.

werk aan sterke scholen
samen met Cadenza

Hoe het werkt in de praktijk

Als u kiest voor leiderschapsontwikkeling via
MaGiCo, dan bieden wij u veel aanvullende
informatie. Op de website www.magico.nu vindt
u films en tips om inspiratie op te doen.

stap 2 zet samen het traject uit
Bij de intake bespreekt u uw wensen. Samen met uw persoonlijke trainer zoekt u enkele aansprekende technieken uit

Wij stellen iedere (aspirant-)schoolleider die een tra-

het boek SLIM! 50 managementtechnieken om uw school te leiden

ject met ons ingaat, gratis het boek SLIM! 50 manage-

die goed aansluiten bij uw verbeterpunten. U kunt zelf ook

menttechnieken om uw school te leiden ter beschikking.

voorkeurstechnieken aandragen. U bespreekt hoe u hiermee

• Het deel Managen bevat technieken die helpen bij het
organiseren van werk.
• Het deel Gidsen bevat technieken die helpen de goede
koers uit te zetten voor uw school.
• Het deel Coachen bevat technieken die u helpen de ‘flow’
in uw team te houden.

stap 1 maak kennis met uw persoonlijke
trainer

stap 3 breng technieken in praktijk
U gaat zelf de technieken van uw keuze toepassen. U wordt
hierbij begeleid. Kort maar krachtig. Resultaat: u raakt als
leidinggevende scherper gefocust op de zaken waar het
echt om gaat. U kunt zelf meer ontspannen en efficiënter
werken en de resultaten van uw team zullen verbeteren.

managementinspiratie nodig?

Wij bieden u de keuze uit verschillende persoonlijke trainers

Theo Wildeboer houdt in het hele land presentaties over

die geschoold zijn in de MaGiCo-principes en die via de

leiderschap. Nodig hem uit en beleef een ochtend of middag

MaGiCo-methode werken. Bel of mail ons en we brengen u

met humor en flink wat ‘zout en peper’. Altijd onderhoudend

in contact met een van de trainers om te zien of het klikt.

en leerzaam!

Laat u informeren en verrassen!

Bel 0592 – 383 383
en lees de klantervaringen
op www.cadenza-oc.nl
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