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Leraar Kleuteronderwijs
Contact: jonas.vreys@thomasmore.be

Daar zit muziek in … aan de slag met muziek in 
de kleuterklas
Kleuters houden van muziek! En dus ga je als 
kleuterleraar vaak liedjes gebruiken, bv. om te 
leren over de kleuren, het weer, om een verhaaltje 
in te leiden … Kom de vele mogelijkheden 
ontdekken en krijg enkele leuke ideeën om met 
muziek aan de slag te gaan!

CAMPUS  
VORSELAAR
Locatie: Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
Opleidingen: 
• Leraar Kleuteronderwijs
• Leraar Lager Onderwijs
• Leraar Secundair Onderwijs

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO – 7e jaar 
BSO

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Kleine onderzoekers … aan de slag met 
techniek in de kleuterklas. 
Kleuters kunnen zich naar hartenlust uitleven met 
experimenteren, bouwen, droomdingen uitvinden 
en maken, koken en proeven … Kom kennismaken 
met de werking van een kleuterklas en ervaar 
hoe prettig wetenschap en techniek voor kleuters 
kunnen zijn! 

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO – 7e jaar 
BSO

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Bewegen doet groeien … aan de slag met 
beweging in de kleuterklas
Beweging is het sleutelwoord voor een gezond en 
gelukkig leven. En dat begint al in de kleuterklas! 
Al bewegend ontdekt de kleuter zijn eigen lichaam 
met al zijn mogelijkheden en ook de wereld 
rondom hem. Ontdek in deze actieve workshop 
hoe je kleuters kan laten groeien en ontwikkelen in 
beweging.
 

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO – 7e jaar 
BSO

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 75 minuten
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Vertellen of voorlezen? Verrassen en verleiden! 
Aan de slag met verhalen in de kleuterklas
In de wereld van verhalen kan alles: een eigenwijs 
hert, een hond die ballet danst, een uiltje dat z’n 
mama zoekt of een krokodil die wel kindjes lust. 
Maak kennis met prentenboeken voor kleuters en 
ontdek hoe je verrassend kan vertellen in de klas.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO & 
7e jaar BSO

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Leraar Lager Onderwijs
Contact: leen.thijs@thomasmore.be

Wereldoriëntatie in de lager school: een open 
blik op de wereld!
Tijdens dit actief atelier krijg je een inleiding op 
het vak Wereldoriëntatie in de basisschool. De 
focus ligt op mens, maatschappij, actualiteit en 
democratie. Over kiezen, verkiezen en het belang 
van jouw blik op de wereld.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: koen.cools@thomasmore.be

De leraar als regisseur
Gewapend met een iPad kan een leraar zelf 
gemakkelijk aantrekkelijke lesinhouden maken. 
Word cameraman, scenarist, regisseur en monteur 
van je eigen filmpje waarmee je zeker heel wat 
leerlingen kan boeien!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: nick.sauvillers@thomasmore.be
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Prentenboeken in alle hoeken
Ontdek hoe je aan de hand van prentenboeken 
met kinderen kan communiceren, musiceren, 
filosoferen ... Hoe verrijken prentenboeken de 
wereld van kinderen en volwassenen? Je krijgt 
voorleestips en gaat op zoek naar creatieve 
activiteiten bij inspirerende jeugdliteratuur!

Muzisch Frans
Si tu aimes le soleil, frappe les mains ... 
Gebarenliedjes en aftelrijmpjes in plaats van 
woordenlijstjes of grammatica. Samen zingen, 
uitbeelden en plezier beleven aan de nieuwe 
klanken en woorden: dat is één van de doelen van 
taalinitiatie Frans.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: christine.pardon@thomasmore.be

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: vanessa.dockx@thomasmore.be

Vertellen in het lager onderwijs 
Je komt helemaal thuis in de leefwereld van 
kinderen. Je proeft van enkele manieren om 
stokoude verhalen nieuw leven in te blazen door 
ze op een bijzondere manier te vertellen. We 
werken met concrete vertelmaterialen. Zo voel je 
zelf aan hoe we in de lagere school aan de slag 
gaan.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: kristien.aubroeck@thomasmore.be
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Leraar Secundair Onderwijs
Contact: katelijne.vanderpas@thomasmore.be

Bewust van mijn talenten en kwaliteiten
Leerlingen krijgen inzicht op hun eigen talenten en 
kwaliteiten en het belang daarvan met het oog op 
hun studie- en beroepskeuze.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Met games kan je ook leren
Via een interactieve sessie kom je meer te weten 
over de aantrekkingskracht van games in het 
algemeen en specifiek voor het onderwijs. We 
staan ook stil bij het gebruik door de leraar in de 
les. We ronden de sessie af met onderzoek rond 
het leerrendement.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: 

 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten


