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‘Excellente’ leraren leren ‘levenslang’.

(McKinsey-rapport)

In onze snel veranderende samenleving worden er steeds nieuwe
uitdagingen gesteld aan het onderwijs. Ook de school zelf als leef- en
werkomgeving is voortdurend in beweging. De zeer diverse sociaalculturele achtergrond heeft daarenboven de leerlingenpopulatie drastisch
gewijzigd.
Leraren stellen zich dan ook elke dag opnieuw de vraag: ‘Hoe kan ik dit
kind met deze leer- en ontwikkelingsmogelijkheden begeleiden op zijn
weg in deze wereld?’ Ze gaan daartoe op zoek naar methoden, inzichten,
inhouden, strategieën, materialen, omgangsvormen met oog voor de
essentie van het onderwijzen en opvoeden: de ‘eigen leerkracht’ van het
kind doen werken (Carol Dweck).
Vanuit de visie dat levenslang leren een antwoord biedt op deze uitdagingen
en er zo mee voor zorgt dat leraren het ‘ultieme’ verschil kunnen maken,
stelt het Donchecentrum opnieuw een sterk nascholingsprogramma voor.
Het sluit nauw aan bij bij de noden van kinderen en leerlingen in alle
onderwijsvormen en volgt de onderwijsinnovaties op de voet.
Onze lesgevers – zowel externen als eigen docenten- zijn gemotiveerde
onderwijsmensen met feeling voor de praktijk. Hun inzet en gedrevenheid
staan garant voor kwaliteitsvolle opleidingen.
We selecteerden een brede waaier vormingen afgestemd op specifieke
doelgroepen. Verder vind je ook informatie over de Islamlessenreeks, het
coachingaanbod en een vernieuwd aanbod mentorvormingen.
In het tweede deel waarin een ruim aanbod voor schoolteams is
opgenomen, vind je ongetwijfeld een nascholing die aansluit bij de
schoolspecifieke nascholingsbehoeften op vlak van pedagogische of
didactische professionalisering van jouw schoolteam. Ook voor vorming
gericht op het ontwikkelingsproces van het schoolteam als team of voor een
teamcoaching op maat kan je een beroep doen op het Donchecentrum,
evenals voor langlopende professionaliseringstrajecten (bijvoorbeeld als
opvolging van een doorlichtingsverslag).
Je kan het volledige aanbod raadplegen op onze vernieuwde website
www.donche.be. Deze site is het uitgelezen kanaal om alle collega’s
optimaal te informeren.
Ons aanbod van ca. 125 nascholingen richt zich tot iedereen, werkzaam
in het onderwijs of actief betrokken bij het onderwijswerkveld. Ook
begeleiders uit de kinderopvang, opvoeders, therapeuten (pmt, ergo,
logo, kiné …) vormingswerkers, CLB-medewerkers … zijn van harte
welkom.
Wij kijken ernaar uit om je in de loop van het volgende schooljaar te
mogen begroeten tijdens één of meerdere van onze nascholingen.
Het team van het Donchecentrum bestaat uit:
Ann Verheyen, coördinator Donchecentrum
Katrine Patteet, administratief medewerker Donchecentrum
Ondersteund door:
Katelijne Van der Pas, Unitmanager Lerarenopleiding
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De roots in onze naam
Bijna twee eeuwen nadat Lodewijk Vincent Donche de Congregatie van
de Zusters der Christelijke Scholen stichtte, inspireren we ons nog steeds
aan zijn persoonlijkheid – eigenzinnig en volhardend – en nog meer aan
zijn gedachtegoed en levenswerk.
Waar hij en zijn Congregatie in die tijd opkwamen voor de openlijke
armoede van de kinderen uit de volksklasse, willen wij alert blijven voor de
nu dikwijls verborgen kansarmoede van kinderen.
Met de organisatie van kwaliteitsvolle nascholingen willen wij dan ook ons
steentje bijdragen aan het creëren van gelijke onderwijskansen voor elk
kind ongeacht zijn afkomst of kenmerken.
Het Donchecentrum, verantwoordelijk voor nascholing en professionalisering
in onderwijs op campus Turnhout en campus Vorselaar, blijft terecht de
naam dragen die het heeft, uit eerbetoon en erkentelijkheid.

Contactgegevens
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
tel. 014 508 169 - 014 508 160
donche@thomasmore.be

www.donche.be
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iPads en programmeren in de kleuterklas
Tijdens deze workshop belichten we enkele mogelijkheden van het gebruik
van de iPad door kleuters en zetten we je op weg naar het gebruik ervan
in de klas. Er komen verschillende STEM-technieken aan bod. De Blue-Bot
is een eigentijdse robot waarmee kinderen het programmeren zelf kunnen
ontdekken. Aan de hand van de Apps Osmo en Tiny Tap tonen we je hoe
je de iPad kan inzetten in de kleuterschool. Doordat je zelf aan de slag
mag met deze programma’s, heb je zeker voldoende inspiratie opgedaan
om daarna zelf uit te testen in je klas.
zelf meebrengen: een iPad

doelgroep leraren kleuteronderwijs
begeleiding Marie Luyckx
leraar kleuteronderwijs
datum woe. 17 okt. 2017, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 001

Zelf interactieve prentenboeken maken met PowerPoint
De deelnemer leert:
• wat de ICT-eindterm: ‘De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een
veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren’ voor je
klas kan betekenen;
• wat de meerwaarde is om met interactieve prentenboeken in de klas te
werken;
• zelf interactieve prentenboeken maken;
• enkele belangrijke knoppen gebruiken van een presentatieprogramma
(in functie van het maken van een interactief prentenboek);
• experimenteren met verschillende media die nodig zijn om een interactief
prentenboek vorm te geven (scanner, fototoestel, microfoon...).
zelf meebrengen: een prentenboek waarmee je tijdens de sessie wil
werken.
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doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste graad
begeleiding Walter Mertens
ICT-coördinator
datum woe. 12 dec. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 002

ICT-nascholingen
LearningApps - integreer interactieve oefeningen op je digibord en/of website
Beeld je in dat je zelf kleine programmaatjes – apps – kan maken, bruikbaar
op de computer of tablet. Beeld je in dat het hier gaat om bij vb. een
getallenlijn, een groepeer-of sorteeroefening, een kruiswoordraadsel, een
invuloefening, een quiz, een interactieve video met vragen … allemaal
met dezelfde interface.
Beeld je in dat je deze apps kan integreren op je website of digibord. Maar
dat dit – als je geen krak bent in ICT – niet per se moet. Beeld je in dat je
dit allemaal zélf kan maken, met jouw onderwerpen en op het niveau van
jouw leerlingen. Gewoonweg omdat alles relatief gemakkelijk is en omdat
het niet al te veel tijd in beslag neemt.
Dat inbeelden hoeft niet meer, LearningApps.org is de oplossing. Gratis.
Je zal versteld staan van de mogelijkheden en het gebruiksgemak. Een
ontdekking!
Tijdens deze workshop maken we zelf verschillende apps aan om een
goed overzicht van de mogelijkheden te krijgen.

doelgroep leraren lager onderwijs
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 24 okt. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 003

Instructievideo’s & kennisclips: superduidelijk en handig
Korte instructievideo’s zijn een handig hulpmiddel om te differentiëren.
Sommige leerlingen hebben weinig uitleg nodig en gaan meteen aan de
slag. Anderen gebruiken de pauzeknop om de instructies in te delen en
stap voor stap uit te voeren. Of je maakt zelf kennisclips om de leerstof uit
te leggen, te verduidelijken, uit te breiden ...
Bedenk even wat jij er allemaal mee zou doen. De tijd dat technische
beperkingen jouw didactische wensen in de weg stonden, ligt definitief
achter ons.
Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag, eventueel met je eigen
materiaal. We maken gebruik van gratis software waarmee je kwalitatieve
instructievideo’s kan maken zonder tijdsbeperkingen en zonder
reclamelogo’s. Het pakket werkt op Windows en Mac. Indien gewenst
plaats je jezelf mee in beeld, dit verhoogt de aandacht van je leerlingen.
Een werkvorm die je echt eens moet uitproberen, bereid je alvast voor op
enthousiaste leerlingen.

doelgroep leraren lager en
secundair onderwijs 1ste graad
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 14 nov. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 004

Presenteren met Sway - is de nieuwe Prezi opgestaan?
Net als Prezi (toen) is Sway nieuw, verfrissend en bekijkt dit programma
presenteren vanuit een andere hoek.
Een belangrijke highlight is dat Sway de lay-out aanpast aan de grootte
van het beeldscherm dat je gebruikt. Of je de informatie van een Sway
nu bekijkt op een groot scherm, laptop, tablet of een smartphone, de
informatie die je in het programma plaatst, blijft mooi overzichtelijk. Sway
is geen traditioneel presentatiepakket en dus ook geen vervanger voor
PowerPoint.
Sway biedt meer grafische mogelijkheden. Zo kan je makkelijk uitgebreide
teksten mengen met foto’s en video’s. Je kan de presentatie tonen in de
les en achteraf kan ze dienen als handleiding. Jouw leerlingen kunnen ze
dan bekijken op computer, tablet of smartphone.
Sway is erg picture-driven en smeekt als het ware om foto’s. Daarom
besteden we tijdens de workshop ook aandacht aan het bewerken en
verwerken van foto’s. Hiervoor maken we gebruik van gratis software.
Kortom, Sway moet je zeker eens bekijken!
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doelgroep leraren lager en
secundair onderwijs 1ste graad
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 30 jan. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 005

ICT-nascholingen
H5P: Hotpotatoes opnieuw uitgevonden – maar veel beter
Via H5P maak je online interactieve oefeningen door gebruik te maken
van kant-en-klare modules. De grote bibliotheek biedt je tal van
differentiatiemogelijkheden. Zo kan je meerdere punten aanduiden op een
foto, woorden invullen of slepen, een tijdslijn maken, een quiz opstellen,
interactie brengen in een video …
De oefeningen zelf kan je makkelijk ter beschikking stellen via een link of
geïntegreerd in een website. Je gaat naar huis met enkele kant-en-klare
oefeningen.
Deze workshop is geschikt voor alle onderwijsvormen en vereist enkel een
basiskennis van pc-gebruik. We kiezen er bewust voor om niet in te gaan
op de integratie met andere platformen omdat dit ons te ver zou leiden
(en ook niet nodig is).

doelgroep leraren lager onderwijs
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 13 feb. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 006

Scratch
Nog maar enkele jaren geleden leek programmeren iets voor slimme
IT’ers. Stilaan weten we dat programmeren alsmaar belangrijker wordt
in de 21ste eeuw. Ook op school komt het steeds meer aan bod. Leren
coderen is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling. Kinderen
leren logisch te denken en sneller problemen op te lossen. Scratch is een
inleidende programmeertaal waarmee kinderen interactieve verhalen en
spelletjes kunnen maken.
Thomas More studenten werkten in samenwerking met de Vrije Lagere
Oefenschool Windekind een uitgebreide leerlijn uit rond Scratch. De
handige fiches maken het voor élke leerling mogelijk om op zijn/haar
niveau én met slechts een minimum aan ondersteuning aan de slag te
gaan met Scratch.
De leerlijn werd uitgebreid getest door tientallen leerlingen verspreid
over meerdere leerjaren. De resultaten overtroffen ruimschoots onze
verwachtingen. Het materiaal is volledig gebruiksklaar en staat gratis ter
beschikking van iedereen die ermee aan de slag wil. We maken er tijdens
de workshop uiteraard gebruik van.

doelgroep leraren lager onderwijs
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 27 feb. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 007

ICT-interactie in je klas
Interactief lesgeven met ICT? ‘Uiteraard, graag, natuurlijk, misschien …’
Maar, het blijkt niet altijd zo eenvoudig. De mogelijkheden lijken oneindig
(wat ook bijna zo is) en een zoekopdracht op het net leidt vaak tot lange
lijstjes, verborgen reclameboodschappen, tips die elkaar tegen spreken …
Het goede nieuws is dat wij dit opzoekwerk voor jou doen en je op
weg zetten met een beperkt aantal tools die we ineens in de praktijk
uittesten. We bekijken minstens één tool om online samen te werken (bv.
Padlet), bevragingen te doen (bv. Socrative, Kahoot) en om interactief te
presenteren (bv. Nearpod).
Deze workshop is geschikt voor alle onderwijsvormen en laagdrempelig
afgestemd op leerkrachten voor wie interactief lesgeven met ICT relatief
nieuw is. Je gaat naar huis met een heleboel tips & tricks zodat je meteen
in je eigen klas aan de slag kan.
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doelgroep leraren lager en
secundair onderwijs 1ste graad
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 20 mrt. 2019, 14u - 17u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 008

ICT-nascholingen
Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord: I3LEARNHUB - basiscursus
I3LEARNHUB behoort tot een nieuwe generatie software om digiborden
te bedienen. Het pakket werkt online en is volledig bordonafhankelijk.
Ideaal wanneer je op school meerdere merken van borden combineert.
De basislicentie is gratis en biedt meer dan voldoende mogelijkheden om
alles uit te testen. Het programma draait op alle computers, laptops en
tablets, mits een internetverbinding en een browser.
Enkele pluspunten:
• na het opstarten valt de enorme schrijfruimte die de software biedt
direct op.
• de basishandelingen van het bord verlopen bijzonder intuïtief.
• er is een ruime ingebouwde bibliotheek. Door de knappe ondersteuning van
externe toepassingen zijn de uitbreidingsmogelijkheden vrijwel onbeperkt
en is alles echt future-proof. TIP: LearningApps (zie module 7) zijn perfect
te integreren in i3LEARNHUB en vormen een interessante aanvulling op de
mogelijkheden.
• de lessen kunnen gedeeld worden met je leerlingen. Zij kunnen het
resultaat ook terugsturen waarna het bv. klassikaal bekeken kan worden.
Tijdens deze workshop leer je het digibord (beter) gebruiken in je lessen
met behulp van i3LEARNHUB. Na een korte introductie ga je zelf praktisch
aan de slag met behulp van verschillende oefeningen.

doelgroep leraren lager en
secundair onderwijs 1ste graad
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 26 sept. 2018, 14u - 17u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 009

Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord: I3LEARNHUB - verdiepingscursus
Het verloop is gelijklopend aan de basistraining I3LEARNHUB met als
enige verschil dat we niet meer stilstaan bij de technische aspecten van
het digibord. We starten onmiddellijk met de oefeningen en bekijken de
meer geavanceerde zaken zoals het gebruik van activiteiten, delen van
lessen en het toevoegen van externe toepassingen.
Je dient over de kennis van de basistraining te beschikken. Het tempo van
deze module ligt hoger dan in de basistraining.
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doelgroep leraren lager en
secundair onderwijs 1ste graad
begeleiding Nick Sauvillers
docent ICT-vaardigheden
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 28 nov. 2018, 14u - 17u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 009bis

ICT-nascholingen
‘2Hands4Kids typmethode van Wendy Peerlings’
Zelf aan de slag in je klas of praktijk
Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie
hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet
tekort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen
ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer
zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!
2Hands4Kids heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met
handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen.
Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen
(auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig
aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met
verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen ... 2Hands4Kids
is de niet-commerciële en enige echte versie van de hand van de nascholer.
Tijdens de cursus leren we je de unieke methode aan zodat je deze nadien
kan toepassen bij kinderen in de klas of in je praktijk. Bij 2Hands4Kids
hoort geen software. Alle oefeningen staan in een oefenboekje met
bijhorende handleiding en doelenmatrix voor een optimaal opvolgen
van de vorderingen. 2Hands4Kids kan in een klas-, zorg of therapeutische
situatie worden aangeboden in groepjes van 4 à 6 kinderen of kan volledig
klassikaal gegeven worden door de leerkracht.
Eens jij jouw eigen gepersonaliseerde bestanden 2Hands4Kids typmethode
hebt, zijn er geen kosten meer aan verbonden. Geen verplichte licenties,
geen verplichte kosten per kind dat je ermee leert typen. Je print zoveel
en zo vaak je wil de oefenboekjes voor de kinderen af. Je kan dus een
onbeperkt aantal kinderen helpen! Als er grote updates komen van de
handleiding en/of de materialen krijg jij die onmiddellijk toegestuurd, nu
en in de toekomst.
Elke deelnemer ontvangt het officiële certificaat en mandaat van
2Hands4Kids-typmethode trainer met een onbeperkte licentie.
Over de aankoop van de typmethode van Wendy Peerlings: We geven je
de mogelijkheid tot aankoop van je eigen, gepersonaliseerde bestanden
met print- en kopieerrecht voor eigen gebruik in één klas of praktijk, in ruil
voor een éénmalige steun van 75 euro aan het goede doel: Kay Desperans.
Vul hiervoor het bestelformulier in dat je voor de cursus toegestuurd krijgt
en bezorg het aan de lesgever (per mail of post) voor aanvang van de
vorming om de bestanden in je mailbox te krijgen. Je kan de bestanden
ook (na-)bestellen via www.kaydesperans.org (sponsorwinkel).
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doelgroep leraren basis- en
secundair onderwijs, therapeuten
en zorgbegeleiders
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
data do. 13 sept. 2018, 9u - 15u30
herhaling di. 18 dec. 2018,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 125 (koffie/lunch/
syllabus/certificaat incl.)
cursuscode 18 010

ICT-nascholingen
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leraren
kleuteronderwijs

Spelenderwijs leren in de kleuterklas
Steeds meer leerkrachten verzuchten dat kleuters alsmaar meer moeten.
Ouders zijn fier dat hun kleuters al zo goed meedoen met de ‘moetjes’.
Maar wat als kleuters liever spelen en helemaal niet betrokken bezig
zijn bij de ‘moetjes’ in de klas? Zijn ze dan helemaal niet aan het
leren? Integendeel! Spel legt immers alle fundamenten voor het latere
schoolse leren. Hogere mentale functies, als langer aandacht aan iets
geven, symboliseren, problemen oplossen ... ontwikkelen zich in spel.
Schoolsucces hangt af van deze functies. Toch is er steeds meer druk om
schoolse vaardigheden eerder ‘sturend’ te gaan onderwijzen.
We schetsen een kader van ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we
onderscheid maken tussen vrij spel - geleid spel - begeleid spel. Hoe
kunnen we kleuters stimuleren in hun leren door hun spel te begeleiden?
Hoe kunnen we hen ‘wakker’ maken en hen fier leren zijn op het leren
van binnenuit zodat ze met volle goesting blijven spelen en leren? Welke
vaardigheden heb jij nodig als begeleider om het spel van kleuters te
verdiepen of op een hoger niveau te brengen?
Duidelijk is dat spelontwikkeling niet vanzelf gaat. Het is niet voldoende
om kleuters zomaar te laten spelen in een rijke omgeving. Je krijgt tips
rond hoekverrijking en doelgericht werken.
Als je vaardiger wordt in het begeleiden van spel, dan ontwikkel je
meer zelfvertrouwen om zaken in je bestaande klaspraktijk te herzien of
los te laten. Je krijgt een grotere zekerheid om jezelf te verantwoorden
naar anderen. En, je leert tegelijk ook anders kijken naar spel en het
stimulansen geven van kleuters zodat ze zelf ook het spel als werk en leren
gaan beschouwen.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 27 sept. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 011

leraren kleuteronderwijs
Stuur jij kleuters? Of sturen zij zichzelf?
Tikken jouw kleuters ook tegen je buik om jouw aandacht te trekken met
hun vele vragen? Zoeken ze hun antwoorden vooral bij jou? Kiezen jouw
kleuters de gemakkelijkste weg of gaan ze uitdagingen aan?
Leren is een proces en dat doe je met vallen en opstaan. Hoe neem je
kinderen mee in dat proces?
In deze vorming bekijken we hoe je een sterke speel- en leeromgeving
(ondernemende hoeken) uitbouwt, vertrekkende vanuit focusdoelen?
Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen? Wat is
jouw rol hierin als leercoach?
Na deze nascholing kan je met verfrissende ideeën een nieuwe wind laten
waaien in jouw vertrouwde hoeken.
Kortom: Daag jouw kleuters nog meer uit en leer hen beter en breder
kennen!

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Martin Nica
kleuterleider en
vormingsmedewerker Vlajo
datum woe. 10 okt. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode: 18 012

Onthaal centraal in de kleuterklas!
Hoe richt ik een onthaalmoment in waar plannen, terugblikken, doen en
samenhorigheid voorop staan? Tijdens een open onthaal willen we het
initiatief van kleuters vergroten en hun zelfstandigheid stimuleren. Het
open onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht.
Geen wachtende kleuters meer, maar ondernemende activiteit vanaf het
eerste moment.
Deze nascholing leert je:
• de voordelen ontdekken van de organisatievorm: open onthaal.
• mogelijkheden verkennen om de zelfstandigheid van kleuters te
vergroten tijdens het onthaalmoment.
• een open onthaal organiseren waar kleuters plannen, maar ook
terugblikken om nieuwe stappen te zetten.
Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een open
onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe
organisatievorm.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Martin Nica
kleuterleider en
vormingsmedewerker Vlajo
datum woe. 28 nov. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 013

Evalueren in de kleuterklas
Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leerkracht wil beoordelen?
In deze vorming bieden we zowel voor de jongste als voor de oudste
kleuters een taal aan met woorden en bewegingen. Kleuters leren zo
kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan. Je krijgt ook tools mee om
met meer focus alle kleuters te kunnen opvolgen.
Deze nascholing leert je in twee sessies:
• het belang inzien van de relatie organiseren – observeren/evalueren –
rapporteren.
• focussen op doelen om op een meer bewuste en gerichte manier te
evalueren.
• evaluatietools ontdekken om te evalueren met kinderen.
We dompelen je onder in een ondernemende leeromgeving en gebruiken
deze om doelgerichter te evalueren in de kleuterklas.
Nadien, krijg je toegang tot het kenniscentrum ‘Evalueren in de kleuterschool’
op www.vlajo.org
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Martin Nica
kleuterleider en
vormingsmedewerker Vlajo
data woe. 13 feb. én woe. 13 mrt.
2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 90 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 014

leraren kleuteronderwijs
Differentiëren in de kleuterklas – omdat kinderen verschillend zijn …
‘Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.’
In de kleuterklas moeten alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen krijgen,
dus kinderen die ‘ongelijk’ zijn, mogen niet gelijk behandeld worden.
Daarom is het belangrijk een rijke en gevarieerde speel- en leeromgeving
aan te bieden zodat ‘alle’ kinderen hun talenten kunnen laten zien.
Door het M-decreet is er een merkbare evolutie van productnaar
procesgericht onderwijs. We moeten ruimte vrijmaken (= loslaten) voor
een efficiënte, kindgerichte differentiatie.
In deze nascholing maak je kennis met verschillende werkvormen om
zo optimaal te differentiëren en het verschil in bagage bij ‘kwetsbare’
kinderen te compenseren.
Kijkend leer je de kleuters ‘kennen’, ontdek je hun interesses, hun sterke
en minder sterke kanten, leer je hun emotionele ontwikkeling opvolgen…
Je leert om niet te veel activiteiten te plannen maar ruimte te laten om
mee te spelen.
Vele vragen en andere noden rond differentiëren worden beantwoord aan
de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Lieve Van Beeck
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum di. 19 mrt. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 015

Nederlands in de kleuterklas!
Taalverwerving en taalstimulering bij (anderstalige) nieuwkomers
In het kleuteronderwijs worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd
met peuters en kleuters die het Nederlands niet beheersen. Peuters en
kleuters verwerven taal op een heel natuurlijke wijze. Via een rijk aanbod
en veel interactie met het accent op ‘spreken’, verruimen kinderen hun
woordenschat.
Go4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop anderstalige
instappende peuters en kleuters verder kunnen bouwen met meer
woordenschat. De beheersing van die 40 woorden vraagt expliciete,
gerichte en intensieve aandacht van de leerkracht wanneer anderstalige
peuters en kleuters instappen. De woorden kunnen in een drietal weken
begrepen worden, mits de begrippen op een functionele manier in
de dagelijkse klaspraktijk worden gebruikt. (bedenker: pedagogische
begeleidingsdienst van het GO! onderwijs)
Maak kennis met Go4ty (basis) en de bijhorende materialen, spelletjes,
pictogrammen ...
Maak kennis met ‘taaldozen’ en andere methodes om verder te kunnen
gaan met het aanbieden van meer woordenschat.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Marleen Peeters
zorgcoördinator kleuteronderwijs
en nascholer taalstimulering
datum woe. 21 nov. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 016

Workshop: een Go4ty materialendoos maken
In deze workshop maak je zelf een Go4ty materialendoos voor gebruik in
jouw klas.
Het volledige pakket kleurendruk voor het maken van de Go4ty-doos en
de specifieke materialen worden door Marleen Peeters ter beschikking
gesteld.
zelf meebrengen: 100 lamineerhoesjes A4, 3 lamineerhoesjes A3,
lamineerapparaat, lijmstift, eventueel doosjes, mapjes, doos, koffer ... om
op te bergen.
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begeleiding Marleen Peeters
zorgcoördinator kleuteronderwijs
en nascholer taalstimulering
datum woe. 20 mrt. 2019, 9u - 15u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 90
(koffie/lunch/materialen incl.)
cursuscode 18 016bis

leraren kleuteronderwijs
Een rijk taalaanbod in de kleuterklas
Met behulp van coöperatieve spelvormen denken we samen na over
thema’s die passen in het taalonderwijs. We schetsen een kader binnen
het luik taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de
noodzakelijke stappen om woordenschat te verwerven verder worden
uitgediept. Ook bekijken we hoe leerkrachten taal kunnen uitlokken
tijdens spelmomenten, om zo op een niet expliciete manier en binnen een
veilige context kinderen aan te zetten tot spreken.
In deze sessie wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond rijmen,
woordenschat aanleren, werken vanuit een prentenboek en de aanbreng
van letters.
Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling
van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod. Deze
voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het leerplan.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Marleen Peeters
zorgcoördinator kleuteronderwijs
en nascholer taalstimulering
datum woe. 6 feb. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 017

Het belang van diversiteit in peuter- en kleuterboeken
Samen bouwen aan een kleurrijke wereld!
De school is een van die plaatsen waar diversiteit
nog moeilijk kan worden genegeerd. Kinderen
kunnen er bovendien leren omgaan met elkaars
diversiteit. Als scholen inderdaad in toenemende
mate worden gekenmerkt door de diversiteit van
hun leerlingenpopulatie betekent dit automatisch
dat de opdracht voor scholen en leerkrachten
complexer en delicater wordt. Respectvol omgaan
met diversiteit leer je best van jongs af.
Steeds meer leerkrachten willen in het kader van
een inclusieve klaspraktijk hun klasbibliotheek
aanpakken. Leerkrachten gaan op zoek naar kwalitatieve inclusieve
prentenboeken. In deze sessie gaan we interactief aan de slag met
prentenboeken rond diversiteit. Zin in een interactieve dag tussen
collega’s? Inschrijven!

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders, directeuren en
logopedisten
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum woe. 27 mrt. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 65
(koffie/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 018

Leerlijnen wiskundige initiatie in de kleuterklas uitgediept:
wiskundig redeneren en ruimte
Wiskunde en kleuters … een leuke, speelse combinatie die hen een
enorme stap vooruit geeft op weg naar het lager onderwijs als … als we
werk durven maken van het proberen bereiken van de vooropgestelde
doelen wiskundig denken.
Wiskundige initiatie voor kleuters is leuk … superleuk en we helpen je
vanuit duidelijke leerlijnen, om spelmaterialen in te zetten om deze doelen
te bereiken. We leren je precies wat kleuters eigenlijk zouden moeten
kunnen in deze nascholing. Je leert om zelf wiskundekoffers samen te
stellen met materialen die je in de klas hebt liggen. We helpen je concreet
om wiskunde op een sterker en doelgerichter niveau te brengen.
Wiskundig denken in ‘wiskundig redeneren’ waarin we leerlijnen ontdekken
om kleuters en kinderen van het eerste leerjaar wiskundig te leren redeneren.
Dit is de basis voor het wiskundig redeneren, probleemoplossend denken,
klasseren, classificeren en logisch redeneren. Wiskundig denken in ruimte
zien we samen en in relatie met het wiskundig redeneren.
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, testjes, screenings, spelletjes, observatiematerialen, didactische
tips en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als
bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay Desperans
Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om dit project op
te volgen op: www.kaydesperans.org.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding: Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 27 sept. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 019

leraren kleuteronderwijs
Leerlijnen wiskundige initiatie in de kleuterklas uitgediept:
getallen en beginnende rekenvoorwaarden
Wiskunde en kleuters … een leuke, speelse combinatie die hen een
enorme stap vooruit geeft op weg naar het lager onderwijs als … als we
werk durven maken van het proberen bereiken van de vooropgestelde
doelen wiskundig denken.
Wiskundige initiatie voor kleuters is leuk … superleuk en we helpen je
vanuit duidelijke leerlijnen, om spelmaterialen in te zetten om deze
doelen te bereiken. We leren je precies wat kleuters eigenlijk zouden
moeten in deze vorming. Je leert om zelf wiskundekoffers samen te stellen
met materialen die je in de klas hebt liggen. We helpen je concreet om
wiskunde op een sterker en doelgerichter niveau te brengen.
Wiskundig denken in ‘getallen en rekenvaardigheden’ waarin we leerlijnen
ontdekken om kleuters en kinderen van het eerste leerjaar wiskundig te
leren redeneren. Dit is de basis voor het wiskundig tellen en opbouwen
van een basis aan rekenvaardigheden.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 11 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 020

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, testjes, screenings, spelletjes, observatiematerialen, didactische
tips en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als
bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay Desperans
Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om dit project op
te volgen: www.kaydesperans.org

Leerlijnen wiskundige initiatie in de kleuterklas uitgediept:
meten en metend rekenen
Wiskunde en kleuters … een leuke, speelse combinatie die hen een
enorme stap vooruit geeft op weg naar het lager onderwijs als … als we
werk durven maken van het proberen bereiken van de vooropgestelde
doelen wiskundig denken.
Wiskundige initiatie voor kleuters is leuk … superleuk en we helpen je
vanuit duidelijke leerlijnen, om spelmaterialen in te zetten om deze doelen
te bereiken. We leren je precies wat kleuters eigenlijk zouden moeten
kunnen in deze vorming. Je leert om zelf wiskundekoffers samen te stellen
met materialen die je in de klas hebt liggen. We helpen je concreet om
wiskunde op een sterker en doelgerichter niveau te brengen.
Wiskundig denken in ‘meten en metend rekenen’ waarin we leerlijnen
ontdekken om kleuters en kinderen van het eerste leerjaar wiskundig
te leren meten en metend rekenen. Dit is de basis voor het inzicht in
maateenheden en maatgetallen.
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, testjes, screenings, spelletjes, observatiematerialen, didactische
tips en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als
bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay Desperans
Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om dit project op
te volgen op: www.kaydesperans.org.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 13 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 021

leraren kleuteronderwijs
Techniek, niet meer weg te denken in de leef- en belevingswereld van onze kleuters
Techniek biedt zeer veel leer- en ontwikkelingskansen en zorgt voor uren
speelplezier en betrokkenheid. Een grote uitdaging in het kleuteronderwijs
is de kleuters nieuwsgierig maken voor de wondere wereld van techniek.
Kleuters houden er namelijk van om dingen uiteen te halen, terug in
elkaar te zetten, beter te maken en zelfs te laten werken. De ‘technische’
denkontwikkeling wordt hierbij aangesproken.
Deze nascholing biedt je een gevarieerde kijk op techniek en vooral ‘doen
en ontdekken’ is de rode draad. Wist je dat ...
• je van een wortel een fluitje kan maken waar je ‘echte’ deuntjes op kan
fluiten?
• je een afwasborsteltje - zonder je handen te gebruiken - kan laten
schilderen?
We doen enkele proefjes en ontdekken elkaars’ creaties a.h.v. een
coöperatieve spelvorm. We bekijken en experimenteren met techniekdozen:
elektriciteit - tandwielen - magneten - openen en sluiten.

doelgroep leraren kleuteronderwijs
2de en 3de kleuterklas
begeleiding Marleen Peeters
zorgcoördinator kleuteronderwijs
en nascholer taalstimulering
datum woe. 23 jan. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 55
(koffie/syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 022

Detecteren en ombuigen van moeilijk gedrag bij kleuters
De impulsieve kleuters, we kennen ze allemaal, een mepper of een
vulkaantje of een brokkenmaker of … Soms worden andere kleuters bang
of komen ouders klagen, maar jij weet wel beter … je kent de kleuter en
zijn rugzak … maar wat doe je eraan?
Elke kleuter is anders en heeft een andere aanpak nodig, daarom bestaat
er ook niet één methode die een alomvattend antwoord kan bieden.
We zoomen in op verschillende manieren van reageren als een kleuter
moeilijk gedrag stelt. We zoeken uit waarmee het gedrag te maken
heeft, zodat het kind van zodra het zijn échte gevoelens kan tonen, zijn
‘ongewenst’ gedrag niet meer nodig heeft als signaal. We leren kinderen
ondersteunen in het uiten van hun emoties op een gepaste manier. We
oefenen concreet met een aantal non-verbale methodes die kleuters leren
om stap voor stap hun emoties te kanaliseren.
We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders, begeleiders uit de
kinder- of buitenschoolse opvang,
internaatmedewerkers, CLBmedewerkers en opvoeders
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 8 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 023

Van blij tot bang, verdrietig of (te) boos … het hoort er allemaal bij
Gevoelens zijn een signaal, ze wijzen ons op de onderliggende behoeften
van kinderen. Als kinderen de kans krijgen hun gevoelens te tonen, te
verkennen en te accepteren, wordt hun eigenwaarde versterkt. Ze leren
van daaruit ook rekening houden met anderen.
We gaan praktijkgericht aan de slag met situaties in de klas waarin kleuters
emotioneel reageren.
In deze nascholing leer je:
• een gepaste reactie geven
• kijken naar de onderliggende gevoelens. Kinderen tonen ons vaak
een ander gevoel dan de dieperliggende gevoelens. Ze worden woest
terwijl ze zich eigenlijk verdrietig of bang voelen
• woorden geven aan kinderen
• een kind erkennen en begrijpen in zijn emoties maar tegelijk begrenzen
in de heftigheid
We staan stil bij de ontwikkeling van sociaal gedrag en inlevingsvermogen.
We bespreken hoe je in de kleuterklas kan ‘werken rond gevoelens’,
gevoelens zijn immers abstract. Onze gevoelswereld is heel rijk, we
vertrekken vanuit het zintuiglijk voelen om daarna onze gevoelens
spelenderwijs te verkennen.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 14 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 024

leraren kleuteronderwijs
Dansen, ritme en muziek voor peuters
Dansplezier staat centraal in deze nascholing. Bewegen heeft immers
een positieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen. Een
leuke manier om het bewegen te stimuleren, is dans. Peuters exploreren
al dansend de ruimte en ontwikkelen hun lichaamsbewustzijn en sociale
vaardigheden. Een vorming voor wie zich wil verplaatsen in de fantasierijke
leefwereld van peuters.
Je ontvangt kant-en-klare dansmomenten en danscombinaties, die
haalbaar zijn voor peuters en vertrekken vanuit een verhaal, thema of
expressiemoment. Daarbovenop krijg je tips om alles amusant over te
brengen.
Voorzie sportieve kledij en indoorsportschoenen.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en opvoeders
begeleiding Chantal Bols
leraar lager onderwijs, artistiek
leider ‘Wannadance!?’, dans- en
yogadocent, eutoniepedagoog
datum woe. 17 okt. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 025

Nelsons yogaboek in de kleuterklas
Vanuit haar ervaring in het onderwijs, haar kennis en
ervaring als yoga-/dansdocente en eutoniepedagoog,
werkte Chantal een praktijkgerichte vorming uit. Je
ontvangt eenvoudige spel- en ontspanningsmomenten
met de daarbij horende inzichten en methodieken,
die direct toepasbaar zijn in de (klas)praktijk.
In deze workshop kan je al deze ontspanningsvormen
ook zelf ervaren. Met de geleerde technieken kunnen
kleuters zichzelf tot rust brengen, zichzelf focussen en zich zekerder voelen
in hun kunnen en manier van aanwezig zijn. Eenvoudig toepasbaar en
bovenal bruikbaar op eender welk moment.
Tussendoor is er de kans om ervaringen met elkaar te delen of vragen
te stellen, een interactieve workshop dus! Wie het boek heeft, kan dit
meebrengen naar de workshop.
Voorzie gemakkelijk zittende kledij, we werken op sokken of blote voeten.
zelf meebrengen: matje, handdoek of dekentje en eventueel een kussen

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en begeleiders
kinderopvang
begeleiding Chantal Bols
leraar lager onderwijs, artistiek
leider ‘Wannadance!?’, dans- en
yogadocent, eutoniepedagoog
datum woe. 14 nov. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 026

Ontspanning in de klas door middel van de kriebelkoffer!
Benieuwd hoe je de inhoud van de kriebelkoffer (Bodymap) kan inzetten
in de klas? Hoe je rust kan brengen en op die manier ook de sfeer kan
verbeteren? Hoe je door onderlinge aanraakspelletjes pesten kan
verminderen?
Ontspannen kinderen voelen zich gelukkiger en bewegen zich daardoor
gemakkelijker in een groep. Dit verbetert de leerprestaties en vermindert
het pestgedrag onder klasgenoten. Zouden we dat niet allemaal willen?
Het is bewezen dat oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd,
vrijkomt bij positief onderling contact. Een rijk aanbod aan ontspanningsen onderlinge kinderrelaxatietechnieken zal dat hormoon vrijmaken bij de
kinderen.
Wekelijks of tweewekelijks toepassen van deze aangename technieken zal
duidelijk merkbaar, voelbaar worden in de klas.
Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met de kriebelkoffer en
je zal zien (en voelen) dat de inhouden meteen inzetbaar zijn binnen de
klaspraktijk. Ook krijg je tips hoe je de inhoud van de koffer kan integreren
binnen een thema.
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doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste leerjaar
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
kinderyogadocent,
psychosomatoloog en
Bodymaptrainer
datum woe. 28 nov. 2018, 9u -12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 027

leraren kleuteronderwijs
Met de bewegingstas meer bewegen in de kleuterklas
Wil je meer korte bewegingsmomenten in je klas? Wil je kinderen
nieuwsgierig maken? We leren je dat met de bewegingstas. Van een
oude tas maak je in een handomdraai een bewegingstas die de kleuters
aanspreekt. Ze zullen vanzelf vragen om nog eens iets met de bewegingstas
te doen in de klas. Je zoekt zelf een oude koffer of grote tas met een rits
en in deze nascholing leer je de tas vullen en krijg je heel veel ideeën om
met de tas aan de slag te gaan. Daarna kan jij je eigen tas samenstellen.
We maken gebruik van zoveel mogelijk vindmaterialen en voorwerpen die
je eenvoudig zelf kan maken.
We ontdekken de bewegingstas spelenderwijs. We gaan veel doen en
bewegen deze dag. Op het einde van de dag krijg je de lijst met voorwerpen
uit de demokoffer mee en kan je eenvoudig zelf alle opdrachtkaarten maken.
Je kunt de hele dag door zelf aan de slag met de demobewegingskoffer
(uitgebreide versie van de bewegingstas van de lesgever) in bewegingshoeken,
-tussendoortjes, een opdrachtenparcours…
We leren je ook de motoriek van kleuters goed te observeren en na te gaan wat
ze bijwinnen door het oefenen met de bewegingstas. Elke oefening die we doen
is gekoppeld aan de decretale ontwikkelingsdoelen bewegingsopvoeding
en van daaruit kan je meteen nagaan welk ontwikkelings- of leerplandoel er
geoefend wordt in eender welk onderwijsnet.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 7 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 028

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel
informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een
contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info,
foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org.

Kleuterdans
In een praktijkgerichte sessie onderga je zelf hoe een les kleuterdans
wordt opgebouwd. Vertrekkend vanuit een verhaal, een thema of een
expressiemoment worden eenvoudige dansmomenten maar ook kant-enklare danscombinaties uitgewerkt voor zowel de jongste als de oudste
kleuters. Bij elke combinatie worden suggesties gegeven voor thema’s die
linken aan de dans.
Vanuit haar rijke ervaring als klasleraar, dans- en Zumbadocente, geeft
Chantal tips om de danscombinaties op een ludieke wijze aan te leren,
zodat de kleuters uit jouw klas een dansante en amusante sessie mogen
beleven. Tussendoor is er kans om ervaringen met elkaar te delen of
vragen te stellen, een interactieve workshop dus!
Je ontvangt de dansbeschrijvingen en je kunt via de website van de
nascholer filmbeelden bekijken om de danscombinaties verder in te
oefenen. Voorzie sportieve kledij en indoorsportschoenen.
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doelgroep ook voor leraren
bewegingsopvoeding
begeleiding Chantal Bols
leraar lager onderwijs, artistiek
leider ‘Wannadance!?’, dans- en
yogadocent, eutoniepedagoog
datum woe. 3 apr. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 029

leraren kleuteronderwijs
Peuters en moderne kunst: een topcombinatie!
Moderne kunst te moeilijk voor peuters? Helemaal niet!
In deze nascholing vertrekken we van moderne kunstenaars die ons de
weg tonen naar originaliteit en durf. Met die inspiratie krijg je de kans om
te experimenteren op het gebied van tekenen, schilderen en boetseren.
We gebruiken hiervoor een combinatie van materialen die je al in de klas
hebt, alledaagse producten en goedkope alternatieven. We zoeken zelf
een eigen weg in de creativiteit van de aangeboden kunstwerken.
In alle activiteiten zal je opnieuw verwondering ervaren, waardoor deze
vorming niet alleen kunstzinnig, maar ook plezierig is. Alle activiteiten zijn
een ontdekking van de beeldende doelen rond vorm, lijn, kleur, ruimte …
We bespreken ook hoe je de kunstwerken van de peuters origineel kan
presenteren.
Deze vorming is gebaseerd op de naslagwerken ‘Gepeuter’ en
‘Ontvlambare vingers’ van Caroline Boudry.
zelf meebrengen: schort, schaar en grote tas voor de gemaakte werkjes.

doelgroep ook voor begeleiders
uit de kinder- en buitenschoolse
opvang
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum di. 16 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 030

Anna en de vier seizoenen
Experimenteren en exploreren staan centraal in deze vorming!
Hoe kun je peuters de verschillende kleuren en verschillende seizoenen
laten ontdekken? Gelukkig is er Anna! Zij inspireert in elk boekje om
gebruik te maken van onverwachte materialen en technieken … Handen
uit de mouwen dus!
In de voormiddag experimenteren we erop los met zowel verf, krijt,
papier, lijm, draad, klei … en halen we de kleuter in onszelf naar boven.
’s Namiddags creëren we met onze experimentjes een kunstwerk telkens
gebaseerd op een ander seizoen. Met een blik op kunst, passend bij elk
seizoen nemen we een kunstenaar onder de loep.
Je ontvangt uitgewerkte lesideeën over de seizoenen, geïnspireerd op de
boekjes van Anna.
zelf meebrengen: schort, schoendoosdeksel, tijdschrift, grote tas voor de
werkjes

doelgroep ook voor begeleiders
uit de kinder- en buitenschoolse
opvang
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum di. 20 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 031

Pagadderpracht: leuke ideeën en technieken gelinkt aan kunst!
Experimenteren met gewone materialen zoals stiften, potloden, lijm én …
Herontdek de materialen uit je klas!
Tijdens de nascholing ligt de klemtoon op het plezierig proces van
ontdekken, experimenteren en verder exploreren!
We bieden je goedkope ‘andere’ materialen aan die jouw kleuters zeker
kunnen gebruiken in de klas. Daarnaast ontdek je ook nieuwere materialen
waarmee kleuters graag werken. Je krijgt ook een recept voor glitterlijm
dat echt werkt!
We drukken op een gellyplate de beste monotypes ooit gemaakt! Klinkt
dit als Chinees, kom dan ontdekken hoe je deze grafische techniek doet
met je pagadders!
Al deze experimenten overgieten we met een dosis kunst, nieuwe
technieken en vooral echt haalbare toepassingen in de klas!
Je ontvangt lesideeën over experimenteren en exploreren, een blik op
kunst, een mini-gellyplate die je in de klas kan gebruiken en slijmerige
recepten!
zelf meebrengen: schort en schoendoos voor de gemaakte werkjes
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doelgroep ook voor begeleiders
uit de kinder- en buitenschoolse
opvang
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum do. 21 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 032

leraren kleuteronderwijs
Speeldegen voor peuters en kleuters!
Tijdens deze vorming leren we verschillende soorten speeldeeg maken
waarmee de kinderen plezier kunnen hebben, vaardigheden kunnen
ontwikkelen en interessante speel- en leerervaringen kunnen beleven. De
recepten zijn echt bruikbaar in de klas en zijn snel en makkelijk te maken
volgens het niet-koken-principe.
Kinderen zijn gevoelig, ze leren de wereld ontdekken en hun vaardigheden
ontwikkelen met hun zintuigen: ruiken, voelen, proeven, horen, kijken. We
geven deze vaardigheden extra aandacht doorheen de activiteiten om de
zintuigen van de kinderen optimaal te prikkelen.
Sommige activiteiten worden uitgelegd zodat jullie er in de klas mee aan
de slag kunnen, maar voor de meeste activiteiten steken we tijdens deze
vorming zelf de handen uit de mouwen. Zo ondervind je zelf hoe leuk het
is om het deeg te maken, te gebruiken, te voelen en ga je naar huis met
een heleboel praktijkervaring. Je krijg alle recepten mee, de oefeningen
voor de tactiele vaardigheden, een blik op kunst en de muzische doelen.
zelf meebrengen: schort, plastieken kom, houten lepel, gewone lepel,
maatbeker, keukenweegschaal en een doos om de gemaakte werken mee
te nemen.
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doelgroep ook voor begeleiders
uit de kinder- en buitenschoolse
opvang
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum di. 26 mrt. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 033

leraren kleuter- en lager onderwijs

zorg & gelijke
onderwijskansen
Volg kleuters wiskundig goed op:
aanleren en interpreteren van de 2Hands4Kids-Teltest©
In deze vorming leer je heel gericht, richtingen in rekenen en de
basisvaardigheden die nodig zijn om in het lager onderwijs zonder
problemen het wiskundeonderwijs door te komen, te observeren.
We leren je kleuters observeren maar ook hoe je basisaspecten van
rekenproblemen kan opsporen bij ‘oudere’ kinderen.
We leren je gericht volgende aspecten in kaart brengen:
• werkrichting
• telrichting
• telrij heen- en terugtellen
• synchroon aanwijzend tellen
• resultatief tellen
• rangorde
• door- en terugtellen
• hoeveelheden vergelijken op basis van de één-één-correspondentie
Deze 2Hands4Kids-Teltest© maakt deel uit van het 2Hands4Kids Hands On
Rekenen-concept. Je zal verbaasd zijn waarom je nog nooit op deze manier
naar kinderen met rekenproblemen hebt gekeken. Simpel maar diepgaand
onderzoek naar de niet-behaalde ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
die het vlot leren tellen, rekenen, splitsen, brug over het tiental, optellen
en aftrekken, getallenassen en tellen met sprongen in de weg kunnen
staan. De vorming lateralisatie gevolgd hebben, is een groot voordeel en
laat je toe nog meer uit de resultaten af te leiden.
zelf meebrengen: twee verschillende kleuren van telkens 10 MABeenheden of blokjes
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doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste graad, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 9 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 034

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar
Waar het ontwikkelingsgericht denken van de kleuterklas eindigt, begint
niet altijd het leerdoelgericht denken van de lagere school! Het gevolg
is dat voor heel wat kinderen de overgang van kleuter naar lager een te
grote sprong is, maar daar kunnen we op eenvoudige wijze wat aan doen.
Wat moeten kleuters echt kunnen om klaar te zijn voor de aanvang van
het eerste leerjaar? Wat kunnen we ontwikkelingsgericht van kinderen van
5 en 6 jaar verwachten? En wat (nog) niet? Wat met de knelpunten in de
ontwikkeling?
Samen gaan we op zoek naar wat kleuters écht als basis nodig hebben
en denken we na over een op essentiële ontwikkelingsmijlpalen gerichte,
officieuze nieuwe brugproef voor kleuters en wat de leerkrachten eerste
graad hieraan kunnen hebben. Je krijgt enkele concrete opdrachten
mee die je direct zicht geven op de beginsituatie van de leerplandoelen.
Het is een studiedag in dialoog met elkaar en veel leren van elkaar om
kleuterteams en lagere schoolteams dichter bij elkaar te brengen.
Deze navorming is speciaal bedoeld voor leerkrachten kleuter- en lager
onderwijs eerste graad en levert je school nog veel meer op als een
kleuterleerkracht en een leerkracht eerste graad samen naar de navorming
komen vanuit jouw school. Dit is geen verplichting maar wel een absolute
aanrader voor je team. Directies en zorgbegeleiders zijn ook van harte welkom.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 18 sept. 2018, 9u - 15u30
herhaling do. 22 nov. 2018,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 035

Wat als we in 6 weken al spelend, lerend ‘de brug’ maken in het eerste leerjaar?
De ultieme aanvulling op ‘Van kloof naar brug’ van dezelfde nascholer
Wie ooit al een lesdag van deze nascholer volgde, heeft het zeker
al gehoord: als we de eerste 6 weken van het eerste leerjaar anders
aanpakken, gaan de kinderen sneller vooruit, is er minder remediëring
nodig en win je uiteindelijk veel tijd. Het ‘anders-denken-over-deorganisatie-van-ons-onderwijs’ is iets wat haar nauw aan het hart ligt en
het is tijd om woorden in daden om te zetten. Met de nieuwe leerplannen
in zicht en het M-decreet wat ons allen kopzorgen bezorgt, moeten we
samen durven out-of-the-box denken. We gooien niet zomaar alles over
boord, maar gaan wel kritisch kijken naar waar methodemakers qua
ontwikkeling en ontwikkelingsgericht denken de mist ingaan.
In deze nascholing nemen we je mee in deze gedachtegang. We laten je
‘plannen, doelen, opdrachten en een mogelijke organisatievorm’ zien van hoe
je de eerste 6 weken van het eerste leerjaar, speel-leerklas gewijs, de overgang
geleidelijk kan laten verlopen én tegelijk heel veel en enorm doelgericht
leerkansen creëert. We durven de methodes gedeeltelijk trager te laten lopen
om de kinderen alzo een sterkere basis te geven. De tijd die je in het begin lijkt
te verliezen, haal je ruimschoots weer in omdat alles vlotter zal gaan.
Durf jij het aan om out-of-the-box te denken? Ben je nieuwsgierig naar
wat je allemaal voor zinvols kan doen met de kinderen in die eerste 6
weken? En dit zowel met de kinderen die nog tijd nodig hebben als met
de kinderen die al vlot aan leren toe zijn? Wil je ook een bredere kijk
krijgen op ontwikkeling en terug met twee voeten op de grond écht ‘leer’kracht zijn? Dan is deze vorming iets voor jou.
Concreet staan we stil bij deze (en nog veel meer) topics:
• voorbereidend schrijven: kinderen aan de voordeur van letters en
woorden zetten
• voorbereidend rekenen: kinderen écht goed leren tellen en
hoeveelheden leren begrijpen
• voorbereidend lezen: letters en klanken in hun volledige samenhang
leren kennen
• voorbereidend spellen: fonemisch bewustzijn speels door-en-door oefenen
En tegelijk behouden we wat kleuters zo goed kunnen: zelfstandig werken
op eigen niveau, werken met planborden, hoekenwerk, op eigen tempo
oefenen en uitdagingen zoeken in die dingen waarin ze zelfvertrouwen
hebben opgebouwd …
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 21 feb. 2019, 9u - 15u30
herhaling di. 26 mrt. 2019,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 036

leraren kleuter- en lager onderwijs
Blokje voor blokje van constructie naar aanzicht en ruimtelijk redeneren
met spel en coöperatief leren
In deze vorming bouwen we een hele leerlijn op in het blokjeswerk
meetkunde. We gaan aan de hand van een leer- en remedieerlijn de
leerstof meetkunde ruimtelijke oriëntatie blokkenbouwsels en aanzichten
opbouwen. We laten je kennismaken met een hele rits spellen en
spelmaterialen speciaal ontworpen voor onze Vlaamse leerplannen
waarbij we vanaf de kleuterklas de leerlijn al beginnen op te bouwen en
in één vloeiende leerlijn de kinderen (zelfstandig, met zelfcontrole) laten
werken op eigen tempo.
Het specifieke materiaal dat in de vorming gedemonstreerd wordt,
proberen we zelf uit. Je kan het viervoudig inzetten:
• als leerlijn van kleuter tot zesde leerjaar in de opbouw van het ruimtelijk
inzicht in bouwsels, hoogteplannen en aanzichten
• als remediëringsmateriaal bij deze leerlijn
• als uitbreidingsmateriaal voor leerlingen met een leervoorsprong
• als zelfstandig mee te werken materiaal in een wiskundehoek
Het materiaal werkt met zelfcontrole en is specifiek voor Vlaanderen
ontworpen en compatibel met eender welke methode wiskunde.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 19 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 037

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met de werkkaarten
aanzichten, bouwsels en hoogteplannen in een piratenthema te verkrijgen
als bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay
Desperans Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om
dit project op te volgen op: www.kaydesperans.org

Problemen met lateralisatie bij kleuters en jonge kinderen?
Op weg naar een logische leer- en remediëringslijn met spelmaterialen
Lateralisatie is een begrip waar vaak over wordt gesproken, vooral als
het kind geen duidelijke handvoorkeur heeft of hardnekkige omkeringen
maakt in het lezen en schrijven. Toch is het een begrip dat in het werkveld
op veel verwarring stoot. Wat is dat eigenlijk ‘lateralisatie’ en hoe komt het
tot ontwikkeling? Welke deelaspecten zitten erin? En welke observaties
kunnen we maken om na te gaan of het kind nog in de verwachte lijn
ontwikkelt?
In deze nascholing gaan we op zoek naar hoe lateralisatie zich ontwikkelt
(grootmotorisch, fijnmotorisch, ruimtelijk-visueel en cognitief zoals in het
rekenen en lezen) en leer je hoe je praktisch op die ontwikkeling kan inspelen
als begeleider. Er worden heel duidelijke linken gelegd naar o.a. wiskunde,
schrijven, lezen, de fijnmotorische en de coördinatieontwikkeling. In het
theoretische deel bestuderen we de ontwikkelingslijnen voor lateralisatie.
Je zult verbaasd zijn hoeveel ‘problemen’ die we in de praktijk tegenkomen
hiermee te maken hebben.
De volgende onderwerpen komen in hun ontwikkelingsaspect en in bijhorende
remediëringsmogelijkheden aan bod: Wat als de handvoorkeur niet zichtbaar
is? Wat als het kind de lichaamsmiddenlijn niet kruist of voortdurend van hand
wisselt? Wat als het kind voortdurend scheef zit in de klas of op de elleboog
op de tafel ‘ligt’? Wat als de gekruiste coördinatie niet wil lukken? Wat als de
pengreep laat zien dat de duim niet meedoet? Wat als het kind bij voorkeur
van rechts naar links werkt? Wat als het kind omkeringen leest of schrijft? Wat
als links en rechts als begrippen maar niet geautomatiseerd worden? Wat als
het kind cirkels alleen met de wijzers van de klok mee kan tekenen?
We staan ook stil bij verschillende mogelijkheden om de lateralisatie van
kinderen (van kleuters tot en met het lager onderwijs) te observeren en te
ontwikkelen.
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel
informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een
contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info,
foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org
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doelgroep voor leraren kleuteren lager onderwijs 1ste graad,
ook voor zorgbegeleiders en
therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 20 sept. 2018,
9u - 15u30
herhaling do. 25 apr. 2019,
9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 038

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Schrijfmotoriek speels en doordacht aanleren bij kleuters en jonge kinderen
Kinderen met schrijfmotorische problemen komen vaker en vaker
voor. Steeds meer kinderen hebben het moeilijk om vlot, leesbaar en
op een energetisch makkelijke manier te leren schrijven. Vanuit deze
ervaringen hebben we een nieuwe visie voor het ondersteunen van de
schrijfmotorische ontwikkeling op kleuterleeftijd en het aanpakken van
schrijfmotorische problemen ontwikkeld.
We laten je in deze nascholing kennismaken met een doordachte aanpak
en doorlopende leerlijn om kleuters goed voor te bereiden op het leren
schrijven in de lagere school. Je zult er nadien direct mee aan de slag
kunnen in de zorg en in de klaspraktijk. Je krijgt heel veel informatie
over ontwikkeling, leuke speelse oefeningen en een zicht op wat je
kunt aanbieden binnen de leerlijnen en doelstellingen grafomotorische
voorbereiding. Schrijven kan je al voor je letters kan lezen. We laten je ook
kennismaken met ‘inventive writing’ en ‘inventive spelling’ als middel om
schrijven vlot aan te leren en los te koppelen van het leesonderwijs.
We werken met materialen uit ‘Van a tot z derde kleuterklas/groep 3’
(Averbode). Werk je zelf met een andere methode op school dan is dat
geen enkel probleem. ‘Van a tot z’ kan ook los gebruikt worden en als zeer
efficiënte remediëringsaanpak. We leren je de kracht ervan kennen. Bij
deze sessie krijg je ook werkmaterialen.

doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 4 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 039

Schrijfmotoriek speels en doordacht ondersteunen én remediëren in de basisschool
Kinderen met schrijfmotorische problemen komen vaker en vaker voor.
Steeds meer kinderen hebben het moeilijk om vlot, leesbaar en op een
energetisch makkelijke manier te leren schrijven. Vanuit deze ervaringen
hebben we een nieuwe visie voor het ondersteunen van de schrijfmotorische
ontwikkeling en het aanpakken van schrijfmotorische problemen in de
basisschool ontwikkeld.
We laten je in deze nascholing kennismaken met een doordachte aanpak en
doorlopende leerlijn om te ontwikkelen in de kleuterschool en te remediëren
in de lagere school. Je zult er nadien direct mee aan de slag kunnen in de
zorg en in de klaspraktijk. Je krijgt heel veel informatie over ontwikkeling,
leuke speelse oefeningen en een zicht op wat je kunt aanbieden binnen de
leerplandoelen schrift en bewegingsopvoeding.
We werken met materialen uit ‘Van a tot z’ (Averbode) én eigen speelse
aanvullingen die je schrijfremediëringssessies tot speelse en tegelijk
heel doelgerichte momenten omtoveren. Werk je zelf met een andere
methode op school dan is dat geen enkel probleem. ‘Van a tot z’ kan ook
los gebruikt worden en als zeer efficiënte remediëringsaanpak. We leren
je de kracht ervan kennen.
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doelgroep: leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding: Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 14 mrt. 2019,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 040

leraren kleuter- en lager onderwijs
Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen.
De knappe koppies komen er vanzelf wel … maar niets is minder waar!?!
De hoogbegaafdheid op zich is meestal niet zo’n probleem, wel de manier
waarop de omgeving ermee omgaat. Het zelfbeeld kan schade oplopen
zoals gedragsproblemen, teruggetrokken gedrag, faalangst ...
Bij hoogbegaafde kinderen is een gezond zelfbeeld soms een probleem.
Naar school gaan is vaak een teleurstelling. In hun ogen wordt er alleen
maar gespeeld dus merken ze snel dat ze ‘anders’ zijn dan de klasgenootjes:
verschillen in kennis, andere interesses, ander taalgebruik, andere grapjes,
het stellen van een heel ander soort vragen ...
Een hoogbegaafd kind (kind met ontwikkelingsvoorsprong) kan door deze
verschillen onbedoelde negatieve feedback krijgen op zijn gedrag: “Ik
snap jou nooit”, “Wat praat je ingewikkeld”, “jij wilt het altijd anders”...
Je kan echter pas in contact komen met anderen als er een gezamenlijke
interesse is, eenzelfde manier van denken, als er herkenning is.
Leer omgaan met de emotionele moeilijk- (of is het mogelijk-) heden van
een kind met ontwikkelingsvoorsprong door te weten te komen wat er
eigenlijk aan de hand is.
Maak kennis met ontwikkelingsvoorsprong (hoogbegaafdheid bij jonge
kinderen), versnellen, kangoeroewerking, IQ-testing & signaleringslijsten.
Maak kennis met spelmateriaal, puzzels, sudoku’s, codes kraken,
beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, proefjes doen ...
waaronder heel wat materialen die eenvoudig zelf te maken zijn.

doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste graad, ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Lieve Van Beeck
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum di. 9 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 041

Omgaan met hooggevoelige kinderen: een introductie
Wist je dat 5 tot 15 % van de kinderen in je klas hooggevoelig is? Dat is
best veel.
Hoe kan je als leerkracht tegemoetkomen aan de (leer-)behoeften van
deze kinderen? Wat zijn de basisvoorwaarden zodat ook deze kinderen
tot leren komen en hun talenten kunnen ontwikkelen? Hoe hou je het
stressniveau in de klas laag en wat kan je doen als je toch te maken krijgt
met overprikkeling?
We schetsen een theoretisch kader, je maakt kennis met
praktijkvoorbeelden. Graag geef ik je heel wat tips mee die je kan
toepassen in jouw klaspraktijk.

doelgroep leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs
(onderbouw), ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
integratief verliescounselor en
kinderpsychotherapeut i.o.
datum woe. 17 okt 2018, 9u -12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 042

Omgaan met hooggevoelige kinderen: verdieping
Tijdens de introductiesessie maakte je kennis met hooggevoelige
kinderen. Je kreeg heel wat achtergrondinformatie en tips om mee aan
de slag te gaan.
In deze verdiepingssessie gaan we dieper in op jullie eigen ervaringen. We
leren van elkaar en wisselen onderling tips en ideeën uit. Dit alles vullen
we aan met verdiepende achtergronden en praktijkvoorbeelden.
Daarnaast bekijken we ook:
• de communicatie naar ouders
• hoe we hooggevoelige kinderen kunnen leren hun grenzen aan te geven
• tips voor een liefdevolle sfeer waarin ieder kind zichzelf mag zijn
• wat jouw attitude als leerkracht kan betekenen voor een gelukkige klas
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doelgroep: leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs
(onderbouw), ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding: Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
integratief verliescounselor en
kinderpsychotherapeut i.o.
datum woe. 15 mei 2019, 9u -12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 042bis

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Fijne motoriek zelfstandig en speels remediëren met de fijnmotoriekkoffer
De ontwikkeling van de fijne motoriek kunnen we heel gericht
ondersteunen met de fijnmotoriekkoffer samengesteld met kosteloos
waardevol materiaal.
In deze studiedag leer je alles over:
• hoe de fijne motoriek zich ontwikkelt
• hoe je kunt zien of de ontwikkeling vlot loopt
• hoe je problemen vroegtijdig kan herkennen
• hoe
je
een
onderscheid
kan
maken
tussen
gewone
ontwikkelingsmogelijkheden en echte dyspraxie
• hoe je zelf, in de klas of therapie, de fijne motoriek kan testen en in kaart
kan brengen
• hoe je concrete remediëringsdoelen kan stellen
Bij deze sessie krijg je ook werkmaterialen. In het boek ‘remedial teaching
en psychomotoriek’ uitgegeven bij Lannoo campus kan je de uitgebreide
inhoud van deze studiedag, aangevuld met heel wat extra informatie en
afbeeldingen nalezen. De auteur zelf geeft deze nascholing.

doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum do. 18 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 043

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met meer dan 300
oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel
informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een
contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info,
foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org

Workshop: Maak je eigen fijnmotoriekkoffer
Voor wie ooit de vorming fijne motoriek van dezelfde lesgever gevolgd
heeft is er nu een vervolg op deze lesdag.
In deze workshop gaan we allemaal samen fijne motoriekkoffers maken
en vullen. Om hierin te slagen, wordt verwacht dat je de leerlijnen van
de lesdag fijne motoriek nakijkt en de syllabus meebrengt. Je brengt ook
zoveel mogelijk fijnmotorische materialen mee die we met elkaar gaan
delen en uitwisselen zodat iedere deelnemer op het einde van de dag met
een 30-tal gevulde en doelgerichte fijnmotoriekdoosjes naar huis gaat.
Om dit mogelijk te maken breng je de volgende dingen zeker mee:
• 30 lege doosjes (diepvriesdoosjes …. aangepast aan de leeftijd van je
kinderen) best in een grote box, lege doos of koffertje.
• 30 etiketten (en wat reserve is ook handig), eventueel kleurenstickertjes
• dunne alcoholstift
• leerplan motorisch-zintuiglijke ontwikkeling, bewegingsopvoeding van
jouw net
Je zorgt ook voor een heleboel kleine voorwerpen die je her en der in je
school of thuis vindt. Je brengt die mee in relatief grote hoeveelheden om
met elkaar te delen en uit te wisselen. Voorbeelden van dergelijke materialen
zijn: paperclips, allerlei soorten kralen, pijpenragers, touw in allerlei kleuren
en dikte, lucifers, plasticine, dopjes, blokjes, steentjes, lepeltjes, linten,
strijkparels, ijzerdraad, zijdepapier, plakband, overschotjes van kleurpotloden
(piepkleine), knopen, allerlei sluitingen zoals ritsen, haakjes-en-ogen,
drukknoopjes, klittenband (velcro), pinnetjes, bouten en moeren, stukjes
karton … Wat je ook maar kan vinden! Alles is bruikbaar als het maar klein is.
Vergeet je materiaal niet want zonder kan je niet aan de slag in deze workshop.
Met die materialen gaan we doelgericht en vanuit de leerlijnen
fijnmotorische ontwikkeling aan de slag om jouw eigen koffer met doosjes
te vullen en van doelen te voorzien.
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra werkkaarten
bij de fijnmotoriekdoosjes, spelletjes, observatiematerialen, didactische
tips en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als
bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay
Desperans Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om
dit project op te volgen op: www.kaydesperans.org.
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doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 11 dec. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 043bis

leraren kleuter- en lager onderwijs
Het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen
Het ontwikkelingslab van Bodymap
Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. Kinderen groeien
op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen worden belemmerd
door de aanwezigheid van televisie, computer, te weinig speelplekken, te
weinig tijd …
Buiten het feit dat spelen en bewegen een basisrecht is van elk kind, is
het ook een noodzaak om optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderen
moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om
hun zenuwstelsel te kunnen ontwikkelen.
Schrijven, lezen, kunnen stilzitten enz. vraagt immers een goede rijping
van het zenuwstelsel. Het is een noodzaak dat je een stimulerende
speel- en leeromgeving kan creëren waarin kinderen optimaal kunnen
ontwikkelen. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan te
bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind. De
ontwikkeling van de zintuigen, een vlot lateralisatieproces, de middellijn
kunnen overkruisen ... het gebeurt niet altijd vanzelf.
Deze nascholing helpt je om kennis en inzicht te verwerven in de ‘specifieke’
ontwikkelingssituatie van elk kind en staat bol van efficiënte tips om direct
aan de slag te gaan en resultaat te zien. Na een ruime kennismaking met
de neurologische en motorische ontwikkeling van kinderen, ontdek je
heel veel spelen, oefenvormen en materialen die je kan aanbieden in de
verschillende ontwikkelingsgebieden.
Na deze workshop heb je heel wat bagage om kinderen elke dag in
beweging te zetten. Zowel in de klas, als in de gang, als op de speelplaats
als op …
Bijkomend ontdek je ‘het ontwikkelingslab van Bodymap’. Een online
ontwikkelingscoach die je dag in dag uit kan raadplegen voor talrijke
spelvormen, observaties, tips, vragen enz. Je kunt alvast meer informatie
vinden op www.ontwikkelingslab.be

doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Liesbeth Verhoeven
motorisch remedial teacher en
neurologisch ontwikkelingstherapeute
datum do. 8 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 044

Een reis door het kinderbrein deel 1: denken & doen
De ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
De ontwikkeling van het kinderbrein is fascinerend. Recent
neurowetenschappelijk onderzoek leert ons veel over het opvoeden
van verstandige, gelukkige kinderen. Als begeleider van jonge kinderen
hebben we hierin een belangrijke rol!
Het ontwikkelingslab van Bodymap geeft op zich inhouden en prikkels
die de totale ontwikkeling stimuleren. Toch verdiepen we ons nog graag
in het ‘denken & doen’ van jonge kinderen. (de blauwe pijl rechts in het
ontwikkelingslab van Bodymap)
In deze nascholing ontdekken we welke vaardigheden kinderen dienen
te beheersen om als een stabiele, gelukkige persoon door het leven te
kunnen gaan. Voorbeelden zijn: taalontwikkeling (spreken, luisteren,
begrijpen), wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, probleemoplossend
denken, focus, geheugen …
Hoe kunnen we de cognitieve intelligentie stimuleren op een speelse
efficiënte manier?
We bekijken hoe de taalontwikkeling verloopt, wat de rekenvoorwaarden
zijn, op welke manier we kinderen probleemoplossend kunnen leren
denken ... een heleboel kennis om jonge kinderen zo optimaal mogelijk te
begeleiden in hun groeiproces.
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doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Liesbeth Verhoeven
motorisch remedial teacher en
neurologisch ontwikkelingstherapeute
datum woe. 23 jan. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 50 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 045

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Een reis door het kinderbrein deel 2: voelen & doen
De ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden
De ontwikkeling van het kinderbrein is fascinerend. Recent
neurowetenschappelijk onderzoek leert ons veel over het opvoeden
van verstandige, gelukkige kinderen. Als begeleider van jonge kinderen
hebben we hierin een belangrijke rol!
Het ontwikkelingslab van Bodymap geeft op zich inhouden en prikkels
die de totale ontwikkeling stimuleren. Toch verdiepen we ons nog graag
in het ‘voelen & doen’ van jonge kinderen. (de rode pijl links in het
ontwikkelingslab van Bodymap)
We ontdekken welke vaardigheden kinderen dienen te beheersen om als
een stabiele, gelukkige persoon door het leven te kunnen gaan.
Voorbeelden zijn: zich veilig voelen, empathie, sociale vaardigheden
(theory of mind), sociaal aanvaardbaar gedrag, zelfbeheersing, creatief
denkvermogen, nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen, respect voor anderen,
een gezonde uitstraling …
Via interessante weetjes uit de neurowetenschappen verdiepen we ons in
deze vaardigheden en ontdekken we spelvormen en tips die direct kunnen
aangeboden worden bij jonge kinderen. Deze inhoud en spelvormen
zorgen ervoor dat de belangrijke ‘levensvaardigheden’ de aandacht en
tijd krijgen die noodzakelijk is voor de totale ontwikkeling van het kind.

doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste leerjaar, ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Liesbeth Verhoeven
motorisch remedial teacher en
neurologisch ontwikkelingstherapeute
datum woe. 27 mrt. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 50 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 045bis

Basisonderwijs geven aan kinderen in kansarmoede
Wie aan leerkrachten vraagt hoe ze kijken
naar kinderen in kansarmoede krijgt als
antwoord vooral structurele kenmerken
van kansarmoede te horen: financiële
tekorten, voedseltekort, bedreiging van de
gezondheid en de veiligheid …
Wie luistert naar de verhalen van kansarmen
over hoe zij hun basisschool hebben ervaren,
krijgt een andere kant te horen: stress,
cognitieve dysfuncties, een verstoorde
identiteitsontwikkeling …
De nascholing vertrekt vanuit de verhalen
van mensen in kansarmoede en zoekt van
daaruit naar oplossingen om beter tegemoet
te komen aan de ontwikkelingsbehoeften
van kinderen uit deze doelgroep.
Deze oplossingen werden vanuit de onderwijspraktijk door de lesgever
ervaren. In een volgende onderzoeksfase werkte hij in het schooljaar 20162017 gedurende 14 weken in een 3de kleuterklas en in een 2de leerjaar
en ondervond op de werkvloer welke onderwijstips voor deze kinderen
belangrijk zijn. Het boek over deze onderzoeksresultaten wordt in het
najaar 2018 verwacht.
Als leerkracht kan je immers wel degelijk een verschil maken. Benieuwd
naar hoe je dit kan doen? Schrijf je dan nu in!
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Albert Janssens
onderwijzer met praktijkervaring
in het gewone basisonderwijs, in
type 3, in het BuSO OV3 en in de
lerarenopleiding (UCLL). Trainer van
Feuerstein, Haywood en Greenberg
(cognitieve ontwikkeling) en van
Cuvelier (sociale vaardigheden).
Videocoach in ‘risicoscholen’ en
onderzoeker/auteur met als thema
‘basisonderwijs voor kinderen in
kansarmoede’.
datum do. 31 jan. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 046

leraren kleuter- en lager onderwijs
Kijk en luister naar beelddenkers
Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis! (A. Einstein)
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere
gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden maar in beelden.
Vaak hebben zij een leerachterstand of denkt men aan dyslexie.
Beelddenken is een andere, non-verbale manier van denken. Het plaatst
zich tegenover taaldenken (of woorddenken). Terwijl een taaldenker 2 à
3 woorden per seconde verwerkt moet een beelddenker 32 beelden per
seconde verwerken, met een chaotisch hoofd tot gevolg. Een beelddenker
denkt primair in beelden, d.w.z. met de rechterhersenhelft. Hij kan echter
wel leren om zijn linkerhersenhelft te gebruiken, al zal het nooit zijn eerste
natuur worden, net zoals een taaldenker ook kan leren om creatief te zijn
en beter met beelden om te gaan.
Het onderwijs sluit jammer genoeg onvoldoende aan bij alle denkwijzen
omdat slechts een kleine groep (5%) visueel leert. In de klas wordt de
beelddenker zoveel mogelijk als een gewone leerling beschouwd, mits
rekening te houden met een aantal punten die hun manier van leren ten
goede komt.
Vind een antwoord op tal van vragen:
• hoe wordt de wereld ervaren als je in beelden denkt?
• wat zijn sterktes en wat zijn zwaktes?
• waarom worden deze kinderen vaak niet begrepen?
Naast inzicht en begrip krijg je een heleboel leertips, te gebruiken op school en
door de beelddenker zelf. Je leert ook hoe je de linker- en rechterhersenhelft
beter laat samenwerken. Er is ook een materialenronde voorzien.

doelgroep leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs, ook
voor zorgbegeleiders
begeleiding Lieve Van Beeck
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum di. 12 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 047

Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet: talent!
Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!
Als leerkracht trachten we dagelijks het beste uit onze kinderen naar boven
te halen. Hun welbevinden en geluk staat daarbij voorop. Een mooie
uitdaging! Wist je dat kinderen nog meer gaan ontdekken en leren wanneer
we leerinhouden aanbieden in een talentvolle omgeving? Een omgeving
waarin de talenten van onze kinderen dagdagelijks in actie mogen treden?
Een omgeving waar de focus ligt op wat al wél goed gaat …
In de eerste dag van deze navorming gaan we op zoek naar wat talent
eigenlijk is. Wat is het verschil tussen talent en vaardigheden? Want het is
veel meer dan: “Ik kan goed rekenen!”. Verder gaan we aan de slag rond
je eigen talenten, je eigen authenticiteit als leerkracht. Want wanneer jij als
leerkracht heel bewust dagelijks in je klas werkt vanuit je eigen talenten,
ga je ervaren wat dit met jou doet. Ook voor de kinderen is het een feest
in de klas te zitten bij een juf of meester die talentgedreven werkt!
In de tweede dag geven we tips en tools om, via de basisprincipes van
Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek, anders naar kinderen te
kijken, met name door een talentenbril.
We werken heel praktijkgericht met methodieken die je in de klaspraktijk
kan inzetten om met kinderen te werken rond talenten. Op die manier kan
je alle sterren in je klas laten stralen!
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
integratief verliescounselor en
kinderpsychotherapeut i.o.
datum do. 21 mrt. 2019, 9u -15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 048

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Brain Gym 1.01 introductiecursus (deel 1& 2)
Leren met plezier en zelfvertrouwen - helder geheugen – omgaan met
stress - goede coördinatie. Brain gym® is een leuke cursus die zich richt
naar iedereen die zijn leer- en prestatievermogen wenst te verbeteren.
De cursus omvat 4 dagen opgedeeld in 2 delen waarvoor je apart kan
inschrijven. Het spreekt voor zich dat je deel 1 gevolgd moet hebben om
deel 2 te kunnen doen.
In deel 1 leer je de 26 eenvoudige, maar zeer efficiënte, stres verlagende
oefeningen aan, die gericht zijn op de integratie van lichaam en geest. Je
kunt zelf ervaren hoe simpele bewegingen een groot effect kunnen hebben
op je ogen, oren, je houding en beweging en vooral op je stressniveau. Ze
bereiden ons voor op de fysieke vaardigheden die we nodig hebben om
te kunnen lezen, schrijven, organiseren, luisteren en onthouden. Kortom,
we kunnen beter functioneren in verschillende situaties.
Je leert over de 3 lichaamsdimensies: de lateraliteit (de links/rechts), de
centering (boven/onder) en de focus (voor/achter). We leggen ook de link
tussen de 3 dimensies en het brein. Brain gym maakt je niet slimmer! Maar
Brain gym werkt schitterend om kinderen uit hun stressreactie te halen
en hun leerpotentieel naar boven te laten komen. Je zult direct met de
informatie en de technieken aan de slag kunnen in de klas/zorg.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Vinciane Schoenmaeckers
kinesiologe en Braingyminstructeur
introductiecursus (deel 1)
data do. 7 feb. én do. 21 feb. 2019,
9u - 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 190
(koffie/lunch/cursus Brain Gym incl.)
cursuscode 18 049
basiscursus (deel 2)
data do. 14 mrt. én do. 28 mrt.
2019, 9u - 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 190 (koffie/lunch/
certificaat Brain Gym incl.)
cursuscode 18 049bis

In deel 2 leer je individueel werken (iemand in balans brengen). Je leert het
lichaam integreren in zijn 3 dimensies met de bedoeling de communicatie,
de organisatie en het begrip te verbeteren, alsook onze manier van leren
in het algemeen. We werken volgens de 5 stappen van een balans. We
verkennen ook de spierverificatie/spiertest.
Op het einde van de volledige cursus ontvang je een Certificaat van Brain
Gym® International voor de cursus Brain gym® 1.01!
Bij de cursus hoort een cursusboek met de uitleg van alle oefeningen
en oefenwijzen. Facultatief is er de mogelijkheid om ondersteunende
materialen aan te kopen zoals de klasposter met alle oefeningen en een
ondersteunende cd met muziek en handige actieplannen.
We verwachten een actieve deelname van de deelnemers.
Bewegingservaringen zijn daarbij fundamenteel. Loszittende, sportieve
kledij is dan ook aangewezen.

Verken en ontwikkel de lateraliteit via beweging en creativiteit
Het Dubbeledoedelspel
Deze workshop is ontstaan uit één enkele Brain Gym oefening: de Dubbele
Doedel. De oefening bij uitstek voor het ontwikkelen van de lateraliteit.
Een goed ontwikkelde lateraliteit is een basisvoorwaarde om vlot te leren
lezen en schrijven. Dit is echter vaak niet het geval bij kinderen van 5-7 jaar.
We verwachten echter wel dat ze op die leeftijd leren lezen en schrijven …
In het eerste deel verkennen we de lateraliteit: wat is het? Voorkeurshand?
Dominanties?
Je leert specifieke Brain Gym en Vision Gym oefeningen om de
ontwikkeling van de lateraliteit te ondersteunen. Ideaal om in de klas te
gebruiken. We bespreken het visueel middengebied, het gecentraliseerd
kijken, de pengreep en het ontspannen gebruik van de ogen.
In het tweede deel ga je zelf aan de slag en ontdek je jouw aangeboren
teken- en schildervaardigheden en nieuwe manieren om kleuren, vormen
en bewegingen met elkaar te verbinden. Ontdek het werken met je
beide handen tegelijk en maak terug aanspraak op je ambidexteriteit
(dubbelhandigheid, het gebruik van zowel de linkerzijde als de rechterzijde
van ons lichaam).
zelf meebrengen: kleurpotloden, stiften, pastelkrijtjes, aquarelverf, potjes,
penselen, papier (liefst A3), …en je innerlijke kind.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Vinciane Schoenmaeckers
kinesiologe en Braingyminstructeur
datum do. 16 mei 2019, 9u - 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 050

leraren kleuter- en lager onderwijs

communicatie &
gedrag

Rouw en verdriet bij kinderen na een verlies
Hoezeer we ook zouden willen dat (jonge) kinderen in hun leven gespaard
blijven van groot verdriet, de realiteit is vaak anders.
In elke klas zijn er kinderen die geraakt worden door verlies … Kinderen
worden geconfronteerd met de dood van een dierbaar persoon, maar
even goed kan de dood van hun lievelingsdier hen heel erg raken. En
het wordt hoe langer hoe ingrijpender, de cijfers over zelfdodingen in
Vlaanderen zijn hoog.
Het verdriet komt je klas, je school binnen, en je voelt het appèl van de
ouders en de kinderen en je wil wel ondersteunend zijn maar hoe doe je
dat? Wat zeg je wel, wat zeg je niet?
We gaan op zoek naar handvaten die je als leerkracht kan aanreiken. We
werken met een draaiboek voor de setting waarin je werkt. We bekijken
welke rouwtaken er zijn en hoe we ondersteunend kunnen werken. Hoe
kunnen wij als leerkrachten nabij zijn in rouw en verdriet?
Er wordt praktijkgericht en creatief gewerkt vanuit de taal van het kind.
Concrete materialen: prentenboeken, klei, verf, verhalen, symbolen ...
kunnen ons hierbij helpen.
Tegelijk wordt dit thema open getrokken naar het ‘omgaan met verlies’ in
meerdere contexten (echtscheidingen, ziekte, verhuis …). Er kan immers
niet afgebakend worden waar kinderen wel of niet om kunnen rouwen.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 18 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 051

COMMUNICATIE & GEDRAG
Onthaasten en genieten in de drukte van elke dag
Rust, ruimte en stilte zijn voor iedereen primaire levensbehoeften. Maar
in de drukte van elke dag, is dit niet altijd vanzelfsprekend. ‘Onthaasten
en genieten’ is voor iedereen noodzakelijk. Of je jong bent of oud,
iedereen heeft het nodig om te bekomen van alle drukte, zo niet wordt
men overspannen of ziek. Door ‘eutonie’ ontwikkel je, via eenvoudige
oefeningen, een groter lichaamsbewustzijn, geniet je meer van het
ergonomisch handelen, kan je gemakkelijker je rust hervinden of bewaren.
Kortom, je neemt meer verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!
De wijsheid van je eigen lichaam wordt (terug) aangesproken ten gunste
van een groter fysiek en psychisch welzijn.
Eutonie komt van het Grieks:
‘eu’ = goed/harmonisch/juist
‘tonos’ = spanning/vitaliteit/energie
De eutonie als methode beoogt het hervinden van het tonusevenwicht,
een juistere spanningsbalans. Het (terug) in balans brengen van de
natuurlijke lichaamsspanning voorkomt stress, oververmoeidheid,
kwetsuren, beroeps-en ouderdomskwaaltjes.
Het kan een basis vormen voor uw dagdagelijkse bezigheden, zowel in je
persoonlijk leven als in je werksituatie. Meer info kan je nalezen op www.
eutonieschool.org en www.eutonie.be.
Tussendoor is er de kans om in een open gesprek ervaringen met elkaar te
delen of vragen te stellen. Een interactieve workshop dus!
Deze vorming is op eigen niveau en heeft niet tot doel de geziene stof te
onderrichten aan anderen. Je bent dus niet gediplomeerd om zelf eutonie
te onderrichten. Er wordt geen syllabus voorzien, daar de vorming op
eigen niveau is.
Voorzie gemakkelijk zittende kledij, we werken op sokken of blote voeten.
zelf meebrengen: matje, handdoek of dekentje en eventueel een kussen

doelgroep: ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding: Chantal Bols
leraar lager onderwijs, artistiek
leider ‘Wannadance!?’, dans- en
yogadocent, eutoniepedagoog
datum woe. 24 okt. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 052

Introductiecursus geweldloos communiceren:
eerlijke contacten, voedende relaties … van GELIJK naar GELUK
Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over anderen
heen?
Heb je snel de indruk dat iemand je aanvalt/bekritiseert?
Zeg je, vaker dan je lief is, kwetsende dingen tegen de mensen die je
graag ziet?
Verlies je jezelf soms in conflicten? Zou je je mening beter willen kunnen
formuleren?
Wil je graag opkomen voor jezelf en daarin authentiek zijn met respect
voor jezelf en de ander? Wil je graag jouw empathisch vaardigheden
vergroten?
Wil je graag ontdekken wat je (zelf)oordelen je te vertellen hebben?
Wil je anders omgaan met je kwaadheid (of die van een ander)? Wil je ook
kijken voorbij gelijk/ongelijk?
Tijdens de twee introductiedagen maak je kennis met twee modellen:
geweldloze conflicthantering en geweldloze communicatie. Je krijgt een
stevig theoretisch kader mee dat opgebouwd wordt a.h.v. ervaringen van
deelnemers en trainer. Op de eerste dag krijg je inzichten in het ontstaan
van geweld (conflicten), de verschillende vormen en oorzaken (en eigen,
al dan niet helpende, communicatiepatronen). Tijdens de tweede dag
maak je kennis met een alternatief. We focussen ons op zowel het zend(hoe druk ik mezelf uit) als het ontvanggedeelte van communicatie (hoe
luister ik), waarin verbinding met jezelf én de ander centraal staat.
Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van
voorbeelden en casussen van trainer en deelnemers. Meer dan enkel
inzicht geven in bepaalde denkkaders en visies, gaan we vooral aan
den lijve ervaren via rollenspel, uitwisseling, de dansvloeren (info op
www.nvcdancefloors.com), vergevingsproces, e.a.
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doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs,
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Corrylaura Van Bladel
coach en gecertificeerd trainer
in geweldloze Communicatie
volgens Marshall Rosenberg,
auteur van ‘SOS Conflict. Concrete
werkvormen voor geweldloos
opvoeden en begeleiden’. (info:
www.blabla-blabla.be)
data do. 8 nov. én di. 27 nov. 2018,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 053

leraren kleuter- en lager onderwijs
Basiscursus duurzaam communiceren:
eerlijke contacten, voedende relaties … van GELIJK naar GELUK
Je kunt aan deze basiscursus deelnemen als je al een introductiecursus
volgde in geweldloze Communicatie bij Corrylaura Van Bladel of een
andere trainer. Opdat deze training ook voor jou zinvol zou zijn, is het
belangrijk dat je vertrouwd bent met het model. Bij twijfel neem je best
even contact met Corrylaura zelf (www.blabla-blabla.be).
We zetten de verworven kennis uit de introductie-tweedaagse om in
DOEN om op die manier nieuwe vaardigheden te oefenen, te integreren
en te verankeren. Deelnemers krijgen ruim de mogelijkheid om met eigen
(werk-)situaties aan de slag te gaan in de diverse oefeningen. Zo leren we
omgaan met de oordelen die bij ieder van ons door ons hoofd schieten.
We leren ook op een andere manier omgaan met oordelen die onze kant
opkomen. Hoe beter luisteren zodat de ander beter kan praten, hoe beter
praten zodat de ander beter kan luisteren?
Je ervaart heel concreet wat Geweldloze Communicatie voor jou kan
betekenen. We doen dit via rollenspelen in kleine groepjes en inleefoefeningen, via uitwisseling en luisteroefeningen, via visualisaties en de
dansvloeren.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs,
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Mark Brouwers
coach en gecertificeerd trainer in
geweldloze Communicatie volgens
Marshall Rosenberg
data do. 14 feb. én di. 26 feb. 2019,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 053bis

Ouders begrijpen – ouders begrenzen
Hoe ondersteuning bieden bij moeilijke opvoedingssituaties?
In deze vorming gaan we praktijkgericht aan de slag. We oefenen in het
communiceren met ouders over hun kinderen.
De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn ‘het liefste’ wat ouders ons
toevertrouwen.
Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over ‘hun’ kinderen
gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is
waar het om gaat in deze training.
Als je als leerkracht in contact komt met een ‘hun’ opvoedingsklimaat dan
schrik je soms en weet je het niet altijd goed. Wat is ‘juist’ opvoeden? Wat
is een problematisch opvoedingsklimaat? Hoe kunnen we kinderen en
ouders ondersteunen in wat wij zien als een moeilijke opvoedingssituatie?
In deze vorming kijken we naar onze eigen rugzak en naar de rugzak van
de kinderen waarmee we werken. Je krijgt meer inzicht in de loyaliteiten
van kinderen.
Je krijgt tools om ouders en kinderen te ondersteunen zonder hen te
beoordelen.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum vrij. 7 dec. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 054

Speelse werkvormen rond sociale vaardigheden
Kinderen gaan graag in interactie met elkaar. Toch is dat niet voor alle
kinderen evident. Het is een grote uitdaging! Het aanleren van sociaalemotionele vaardigheden gaat meestal spelenderwijs. Soms hebben
kinderen hierbij echter wat extra handvaten nodig.
Via deze navorming bekijken we verschillende werkvormen om kinderen
sterker te maken en meer zelfvertrouwen te geven in contacten met
leeftijdsgenootjes.
Het is een praktische vorming dus we proberen heel wat dingen uit:
creatief werken, rollenspel, spelletjes, werken met verhalen…
Na deze vorming kan je meteen aan de slag om je kleuters en jonge
kinderen sociaalvaardiger te maken!
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doelgroep leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs
(onderbouw), ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
integratief verliescounselor en
kinderpsychotherapeut i.o.
data woe. 16 jan. én woe. 27 feb.
én woe. 27 mrt. 2019, 9u -12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 135 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 055

COMMUNICATIE & GEDRAG
Ontspannen mag, nee moet … ook in de klas!
We kennen het allemaal: kinderen die moeilijk kunnen stilzitten, een
klasgroep die het druk heeft. Via verhalen, fantasie, spelletjes en creatieve
werkvormen werken we aan ontspanning binnen onze klasgroep.
Tijdens deze navorming zal je zelf ervaren wat deze werkvormen met je
doen. Je ontdekt hoe je ademhalingsspelletjes kan inzetten voor een
toets, hoe je via verhalen en gebruik van fantasie rust kan brengen bij
kinderen. En ook tijdens de lessen muzische vorming kan je kinderen tot
rust laten komen. Na deze vorming kan je meteen aan de slag met alle
werkvormen.

doelgroep leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs
(onderbouw), ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
kinderyogadocent en
psychosomatoloog
datum woe. 13 feb. 2019, 9u -12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 056

Praten met kinderen die het moeilijk hebben, hoe doe je dat?
Meer oog voor de binnenwereld van kinderen
Als leerkrachten willen we zo graag dat kinderen zich goed in hun vel
voelen en dat ze komen vertellen wanneer hen iets dwarszit.
Maar, hoe kan je kinderen uitnodigen tot praten en wat als een kind iets
moeilijk begrijpbaar komt vertellen? Wat als een kind weigert om iets te
doen? Zolang je niet precies weet wat er in het hoofd van het kind omgaat,
kan je er immers niet achter komen wat zijn gedrag stuurt. Hoe kan je het
kind aanzetten om door te gaan in zijn of haar verhaal?
Kinderen komen niet vanzelf tot communiceren, ze hebben er onze
hulp bij nodig. Uit onderzoek blijkt dat het kunnen woorden geven en
afstand nemen van je gedrag, je voelen, je denken een zeer belangrijke
vaardigheid is om vanuit zelfvertrouwen in de wereld te staan.
In de training gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal
communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met
kinderen. Ze zijn erop gericht de achterliggende gevoelens en reacties
van het kind beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar
nodig.
We reiken ook een kader aan waarbij het duidelijk wordt waarom een
kind dat emotioneel is, boosheid kan tonen ofwel zich verstopt achter een
muurtje. Dit afwerende gedrag of signaalgedrag maakt ons duidelijk dat
een kind vastloopt. Wat kunnen we doen met dit signaalgedrag?
Voor kinderen die niet zo verbaal ingesteld zijn, bieden we een aantal
andere technieken zoals praatpapieren, tekenen, kleien, spelletjes, werken
met knuffels, poppetjes … die een aanzet kunnen geven om samen te
kijken naar wat moeilijk loopt.
De technieken komen uit de integratieve kindertherapeutische
communicatie, ontwikkeld door Charlotte Visch.
“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd
maar optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart en dat
overeenkomstig aandacht besteden aan zowel cognitief als emotioneel
welzijn van een kind belangrijk is om de eigen inspanningen ten volle te
laten renderen.” (uit Pasteels & Mortelmans, 2013, Scheiden in meervoud,
p. 325).
Na deze drie dagen ontvang je een certificaat ‘Emotionele communicatie’.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
data woe. 20 feb. én woe. 13 mrt.
én woe. 27 mrt. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 135 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 057

leraren kleuter- en lager onderwijs

pedagogisch
handelen & MuVo
Kinderen leren vliegen met de vleugels van de toekomst
“Zelfsturing is voor ieder kind belangrijk. Ondernemingszin gaat net een
stukje verder: Het zorgt ervoor dat je nieuwe wegen durft in te slaan,
je eigen grens verlegt en iets toevoegt aan je leven. ‘Ondernemende
kinderen worden gemotiveerd door het besef dat ze impact kunnen
hebben op hun omgeving.”
(Ferre Laevers, Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs)
Hoe zien de vleugels van de toekomst eruit?
Welke competenties leiden tot ondernemingszin en ondernemerschap?
Hoe kan je door een ‘ondernemende bril’ naar kinderen kijken en wat
levert dit op?
Hoe verleg je de grenzen van kinderen?
Hoe kan ik als leerkracht de ondernemende capaciteiten van kinderen
ontdekken, stimuleren en uitdiepen?
Deze nascholing leert je:
• inzien dat het stimuleren van ondernemingszin om een didactische
aanpak vraagt die de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes
stimuleert. (leer- en leefdoelen)
• een leeromgeving inrichten met aandacht voor het vergroten van
initiatief en het stimuleren van ondernemingszin bij kinderen.
Tijdens deze praktische workshop maak je kennis met een aanpak die de
ontwikkeling van basiscompetenties zoals creatief denken, zelfsturing en
ondernemend gedrag bevorderen. Door te vertrekken vanuit sterktes en
mogelijkheden krijgen kinderen meer zin om zichzelf verder te ontwikkelen.
Leer ze hun kwaliteiten kennen en inzetten!
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum
Vlajo Droomfabriek en Studio Talentis waar je verschillende concrete
projecten terugvindt. Je gaat naar huis met de ondernemerskoffer met
materialen voor de hele school (t.w.v. 75 euro)
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doelgroep leraren kleuter(5-jarigen), lager en buitengewoon
onderwijs, ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Annick Vandroemme
leraar lager onderwijs en
vormingswerker Vlajo
datum do. 27 sept. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/ondernemerskoffer incl.)
cursuscode 18 058

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
De magie van het poppenspel
Met de handpoppen spelen in de klas is superleuk! Maar hoe begin je
eraan? Hoe raak je die onzekerheid kwijt?
Tijdens deze workshop leer je de basics van het poppenspel. Je krijgt
genoeg praktische tips om je pop tot leven te laten komen. We beginnen
gewoon met letterlijk de pop adem in te blazen, daarna laten we de
poppen kijken, bewegen en tot slot ook praten. Daarnaast is er aandacht
voor het gebruik van de pop in de klas: wanneer, wat en hoe? Uiteraard
wordt er gezorgd voor veel spelplezier!

doelgroep leraren kleuter- en lager
onderwijs 1ste graad
begeleiding Charlotte Alles
docent drama en beeld,
poppenspeler en regisseur
datum woe. 3 okt. 2018, 14u – 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 059

Begrijpend luisteren komt VOOR begrijpend lezen!
Het belang om bij jonge kinderen verschillende tekstsoorten voor te lezen.
Het is een misvatting om te denken dat begrijpend leesonderwijs in de
lagere school start. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend
luisteren in de kleuterschool en eerste graad lager onderwijs. Door te
luisteren naar teksten leren leerlingen betekenis te verlenen aan tekst;
ze verbinden aanwezige kennis aan de nieuwe informatie en zo breiden
ze hun kennis verder uit. Verderop in hun schoolcarrière, wanneer ze zelf
teksten lezen, profiteren leerlingen aanzienlijk van deze basis.
Voor het begrijpend (leren) luisteren is een leerkrachtactiviteit van
belang die nog te weinig wordt benut: het hardop denkend voorlezen.
Een leerkracht die voor-denkt, helpt (anderstalige) leerlingen hoe ze een
tekst kunnen begrijpen.
Wil jij ervaren hoe je dit hardop denken doet bij een prentenboek of
tekstmateriaal? Schrijf je dan in!

doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar; lager (1ste en 2de
graad) en buitengewoon onderwijs,
ook voor zorgbegeleiders en
directeuren
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum woe. 16 jan. 2019, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 65
(koffie/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 060

Taalondersteuning van tekendagboek tot een zelfgemaakt verhaal
Heel wat kinderen zijn ongelooflijk fantasierijk in hun denken en hebben
dikwijls een eigen (teken)taal. Anderzijds zie je als leerkracht ook kinderen
die niet altijd even ‘talig’ zijn, dan raak je soms in de knoei met je
‘taalonderwijs’. Je wil ‘alle’ kinderen immers een goede aanzet geven tot
lezen en schrijven. Je werkt met een taalmethode en je merkt dat niet
alle kinderen ‘mee’ kunnen. Het wordt er niet makkelijker op met het
M-decreet. Als leerkracht word je immers verondersteld om alle kinderen
een gepast ‘taalaanbod’ te geven; geen eenvoudige opdracht.
De techniek van het taaltekenen waarbij je woorden gaat optekenen bij
de vrije tekeningen van kinderen, is een dankbaar middel om mee aan de
slag te gaan. Het is een handige methode waarmee je zowel kan starten
in de 3de kleuterklas als mee aan de slag kan gaan in de lagere school.
In deze workshop laten we jullie praktijkgericht kennismaken met hoe het
er in een kleuterklas en in de eerste graad aan toe gaat wanneer kinderen
gaan taaltekenen en alzo op hun eigen tempo kunnen groeien in een
natuurlijk lees- en schrijfproces.
We gaan concreet aan de slag met een eigen taaltekeningverhaal. In
de namiddag proberen we, onder deskundige begeleiding, zelf wat
illustratietechnieken uit zodat we met een ‘eigen’ taalboekje naar huis
gaan. Een heel actieve sessie!
zelf meebrengen: kleurpotloden.
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doelgroep leraren kleuter(5-jarigen), lager en buitengewoon
onderwijs, ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
Lies Jacobs
creatief begeleidster en toegepaste
grafiek-illustratie-en vormgeving (i.o.)
datum do. 17 jan. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 061

leraren kleuter- en lager onderwijs
Bijbelverhalen anders verteld: methodiek geïnspireerd op de principes van Godly Play
In deze namiddag wordt een relatief nieuwe vorm van bijbelverhalen
vertellen getoond, zelf beleefd én ingeoefend.
Deze manier boeit kinderen omdat het verhaal heel visueel en creatief
wordt voorgesteld. Kinderen leven zich spontaan in bij zo’n vertelling en
diepen het verhaal dankzij de methodiek van ‘wondering’ vrij vlot uit.
Het loont de moeite om stil te staan bij essentiële details in de opbouw
van een sessie Godly Play. Deze vertelvorm kan in alle onderwijsniveaus
worden gebruikt.

doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs
begeleiding Kristien Aubroeck
docent godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
en sinds 2000 actief bezig met het
ontwerpen van leermiddelen, in de
vrije tijd actief in eerste communieen vormselpastoraal
datum woe. 14 nov. 2018, 14u - 17u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 062

Bibliodrama en creatieve methodieken rond zingeving - introductie
Bibliodrama is een actieve en interactieve vorm om (Bijbel)verhalen
te verkennen en te ontdekken. In heel wat handleidingen voor
godsdienstonderricht komen werkvormen als de ‘lege stoel’, tableau
vivant of een rolinleving aan bod.
Vaak blijkt het echter niet zo eenvoudig om die ook in de praktijk uit te
voeren. Dat is heel jammer want door rolinleving, dialoog en interactie,
door lichaamswerk en beweging leren kinderen oude verhalen anders
kennen en ze oefenen zich om die verbinden met hun eigen leven en de
wereld vandaag.
Een breed spectrum aan vaardigheden wordt geprikkeld: de fantasie
en het inleefvermogen, lichaamstaal en observatie, symbooldenken en
openheid naar andere meningen en gedragingen.
Door je te oefenen om in andermans schoenen te gaan staan is
bibliodrama ook uitermate geschikt om bruggen te slaan naar andere
levensbeschouwingen. Onmisbaar in de samenleving vandaag.
In de introductiesessie maken de deelnemers in de eerste plaats kennis
met enkele werkvormen door die zelf te beleven. Een korte theoretische
achtergrond schetst de bedoeling en betekenis van bibliodrama.

doelgroep leraren basis- en
secundair onderwijs
begeleiding Jes Bouwen
godsdienstleraar, begeleider
in functie van zingeving/
levensbeschouwing en sinds 2006
actief met Bibliodrama
datum woe. 16 jan. 2019, 14u – 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 063

Bibliodrama en creatieve methodieken rond zingeving - basis
Tijdens deze twee bijeenkomsten worden concrete werkvormen als de
‘open stoel’, een rolinleving, tableau vivant stapsgewijs gedemonstreerd
en ingeoefend.
Na de drie sessies kan je meteen met meer tools zelf aan de slag in jouw
klas.

doelgroep leraren basis- en
secundair onderwijs
begeleiding Jes Bouwen
godsdienstleraar, begeleider
in functie van zingeving/
levensbeschouwing en sinds 2006
actief met Bibliodrama
data woe. 6 feb én 20 mrt. 2019,
14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 90 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 063bis
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Blauw, blauw, blauw! Cyanotype-dag, doe je mee?
Cyanotype of blauwdruk is een oude, eenvoudige, fotografische techniek
die gekenmerkt wordt door een typisch cyaan-blauwe kleur.
Negatieven van (eigen) foto’s, natuurlijke materialen (pluimen, planten ...)
of platte objecten vormen in combinatie met fotogevoelige stoffen en
Uv-licht verrassende resultaten op papier en/of stof. De gebruikte
materialen zijn ongevaarlijk, deze techniek leent zich zeer goed om te
experimenteren met kinderen.
Steek de handen uit de mouwen zonder een blauwtje te lopen. Je zal
versteld staan van de resultaten! Nadien kan je aan de slag met deze
techniek en info die je kan terugvinden in de syllabus.
Op zaterdag 29 september, de wereld-cyanotype-dag, wordt deze
techniek overal gevierd. Doe je mee?
Zelf meebrengen: schort, A4-map, stuk stof (katoen), indien je een eigen
foto of afbeelding wenst te gebruiken mail je deze voor 20 september.

doelgroep: leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar, lager en buitengewoon
onderwijs. Ook voor begeleiders
uit de buitenschoolse opvang en
opvoeders
begeleiding: Christine Heylen
praktijkdocent Lerarenopleiding
Thomas More, kunstenares met
een grote passie voor het grafische
ambacht en fascinatie voor druk- en
printtechnieken
datum zat. 29 sept. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 064

Arty Attentie – ideeën gelinkt aan kunst, beeld en techniek!
Creatieve knutselwerkjes voor speciale gelegenheden maken en
tegelijkertijd werken rond kunst, beeld én je doelen? Het is mogelijk!
Tijdens deze navorming ontdek je hoe …
Werken vanuit het experiment, het plezier beleven aan schilderen, het
proces raadselachtig maken en plezant, vol uitdagingen én dan toch ook
nog iets creëren dat gezien mag worden. We doen dit door planten te
maken die nooit water nodig hebben en steeds zullen stralen!
Een mooie tekening gemaakt, maar geen inspiratie voor de presentatie?
Een snelle en efficiënte manier om een kader te maken, te verfraaien
en versieren. In een mum van tijd heb je geleerd hoe elk werkje nu een
‘kunstwerk’ wordt!
Na deze vorming zit je gegarandeerd boordevol ideeën voor plezierige
activiteiten waarbij kinderen leren kijken naar kunst, techniek aanleren
en hun kunstwerk mooi leren presenteren. Een extra voordeel? Alle
ideeën kan je ook gebruiken voor moeder- en vaderdag, grootouderdag,
verjaardagen, nieuwjaarsbrieven … Zo maak je het hele jaar door
geschenkjes voor iedereen!
Je gaat naar huis met unieke, leuke, muzische werkstukjes én een syllabus
met informatie over de kunstenaars en een stappenplan om alle geziene
ideeën uit te werken.
zelf meebrengen: schort, stevig stuk karton (40 x 50 cm) en tas voor de
gemaakte werken

doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
(onderbouw)
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum do. 4 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode: 18 065

Een muzisch project, hoe pak ik dat aan?
Wil je graag met je klas of volledige basisschool werken rond Sinterklaas,
carnaval, de laatste schooldag? Werk een volledig muzische dag uit rond
een bepaald thema.
Hoe begin ik hieraan? Welke domeinen kan ik allemaal uitwerken?
Kan ik ook vakoverschrijdend werken? Hoe organiseer ik een toon- of
slotmoment?
Hoe pak ik dit muzisch project organisatorisch aan?
In deze echte doesessie leren we:
• hoe werk ik een muzisch project praktisch uit
• welke domeinen, vakoverschrijdend
• welke leerplandoelen komen aan bod
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doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs
begeleiding Kristof Vosters
leraar lager onderwijs, muzikant,
bezieler van radiowaka.be
datum woe. 7 nov. 2018, 14u tot 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45
(koffie/syllabus inbegrepen
cursuscode 18 066

leraren kleuter- en lager onderwijs
Techniek, beeld en verhaal
De lente hangt in de lucht, bloemen komen uit, blaadjes groeien en de
zon verwarmt ons. Wist je dat vele kunstenaars de zon als inspiratiebron
gebruikten?
Bij dit thema willen we graag ideeën aanreiken die je met de kinderen
in openlucht kan doen: krijttekeningen maken, kleine tuintjes aanleggen,
land art maken … en dit gelinkt aan kunstenaars en beeld. We kijken naar
het landschap en tekenen spontaan … daarvoor is écht geen tekentalent
nodig.
Natuurlijke elementen en materialen gebruiken we in onze creaties en we
genieten van wat moeder aarde ons allemaal te bieden heeft: fauna en
flora. Naast het beeldend aspect, heeft deze techniek ook vele technische
uitdagingen.
We wisselen doorheen de dag af met korte inspiratiemomenten voor
andere muzische domeinen: dans, spel, muziek maken … er valt dus meer
te beleven dan alleen beeld!
Je gaat naar huis met leuke, muzische en natuur-rijke ‘buiten opdrachten’
gelinkt aan kunst en cultuur. De syllabus bevat een stappenplan om alle
ideeën uit te werken met concrete tips over klasstructuur, materialen en
goedkope alternatieven.
zelf meebrengen: schort en tas voor de gemaakte werken

doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar en lager onderwijs
(onderbouw)
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum di. 12 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode: 18 067

Hello Jello! Vrolijke afdrukken met behulp van een gelatineplaat
Bij gelatinedruk zijn geen twee afdrukken gelijk. Je hebt een minimum
aan materiaal nodig en de afdrukken komen tot stand zonder pers. Door
de gelaagdheid en diverse mogelijkheden krijg je telkens een boeiend
en apart resultaat! Deze directe techniek gaat, indien grondig uitgevoerd,
nog een stapje verder dan monoprint.
Tijdens deze workshop leer je een gelatineplaat maken en ontdek je dat
deze techniek oneindig veel creatieve mogelijkheden biedt. Je krijgt
handvaten mee voor een correcte, didactische vertaling naar de praktijk
(voor diverse leeftijden).
Je ontvangt een syllabus met praktische tips, het recept, diverse aanzetten
tot concrete uitwerkingen (met koppeling leerplannen en lesdoelen) en
een gelatineplaat.
Zo kan je meteen naar hartenlust experimenteren. Hello Jello!
zelf meebrengen: schort, A4 map, verse (bloem)blaadjes en draagtas.

doelgroep ook voor begeleiders
uit de kinder- en buitenschoolse
opvang
begeleiding Christine Heylen
praktijkdocent Lerarenopleiding
Thomas More, kunstenares met
een passie voor het grafische
ambacht en fascinatie voor druk- en
printtechnieken
datum ma. 22 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 068

Drukdrukdruk … hoogdruktechnieken creatief belicht
Hoogdruk is veruit de oudste druktechniek. Stempelen is het meest
bekende voorbeeld, maar wist je dat dit maar één van velen is?
Bij deze techniek breng je inkt aan op de hoger gelegen delen. Met weinig
druk zet je het beeld over op papier.
Tijdens deze workshop maak je kennis met o.a. foamdruk, kartondruk,
fietsbanddruk … Je leert afdrukken maken met én zonder pers, ontdekt
frisse onderwerpen en maakt de vertaalslag naar de praktijk op een
didactisch correcte wijze. Na deze dag ben je geïnspireerd om zelf aan de
slag te gaan! Je kan alles nalezen in de syllabus.
zelf meebrengen: schort en A4 map voor de gemaakte werken
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doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs
begeleiding Christine Heylen
praktijkdocent Lerarenopleiding
Thomas More, kunstenares met
een passie voor het grafische
ambacht en fascinatie voor druk- en
printtechnieken
datum do. 17 jan. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 069

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Nelsons acrobatenboek in de klaspraktijk
Vanuit haar ervaring in het onderwijs, haar
kennis en ervaring als yoga-/dansdocente
en eutoniepedagoog, werkte Chantal een
praktijkgerichte vorming uit. Acrobatische
spelletjes en samenwerkingsopdrachten. Van
simpel naar spectaculair. Motorische ontwikkeling
en sociale vaardigheden zijn de rode draad
doorheen alle opdrachten. Spelenderwijs werken
de kinderen aan deze vaardigheden.
Het is een praktijkgerichte sessie, deelnemers ervaren het zelf aan den
lijve, zodat de begeleiders van de kinderen de technieken op de juiste
manier kunnen doorgeven.
Voorzie gemakkelijk zittende kledij, we werken op sokken of blote voeten.
zelf meebrengen: matje, handdoek en pop of knuffel.
Wie het boek heeft, kan dit meebrengen naar de workshop.

doelgroep leraren kleuter(5-jarigen) en lager onderwijs,
ook voor zorgbegeleiders en
begeleiders kinderopvang
begeleiding Chantal Bols
leraar lager onderwijs, artistiek
leider ‘Wannadance!?’, dans- en
yogadocent, eutoniepedagoog
datum woe. 20 mrt. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 070

Kriskraszigzag: van kras naar kunst!
In deze workshop maak je kennis met de techniek van ‘droge naald’, een
non-toxische druktechniek. In een plexi of micaplaatje maak je krassen, die
resulteren in verschillende soorten lijnen en vormen. Na het ininkten druk
je deze plaat af op papier waarbij je een fluwelig resultaat bekomt. Het
blijft hier niet bij want ook combinatietechnieken zoals kleur geven aan,
werken met vlakken uit papier … komen aan bod.
Deze speelse en eenvoudige druktechniek is geschikt voor iedereen die in
staat is tot vormgeven en werd eveneens gebruikt door grootmeesters als
Ensor, Rembrandt, Baselitz en Picasso.
De begeleiding gebeurt stapsgewijs met heldere instructies, praktische tips
(zowel creatief als didactisch) en handvaten (met doelen, onderwerpen…).
zelf meebrengen: schort, tijdschrift en A4-map voor de gemaakte werken
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doelgroep leraren kleuteronderwijs
vanaf 4 jaar, lager en buitengewoon
onderwijs.
begeleiding Christine Heylen
praktijkdocent Lerarenopleiding
Thomas More, kunstenares met
een grote passie voor het grafische
ambacht en fascinatie voor druk- en
printtechnieken
datum ma. 25 mrt. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95 (koffie/lunch/
syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 071

leraren lager onderwijs

zorg & gelijke
onderwijskansen

2Hands4Kids ‘Hands-On’-aanpak van rekenproblemen
3-daagse training tot erkend reken-RT’er Explore
De ‘Hands-On’-methode is de zeer succesvolle aanpak van Explore voor
kinderen met specifieke, doch vaak voorkomende rekenproblemen zoals:
• splitsingen maar niet in de vingers krijgen
• de brug over het tiental die een brug te ver lijkt
• blijven tellen i.p.v. tot ‘rekenen’ te komen
• onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel
• niet los kunnen komen van MAB-blokjes
• doortellen en terugtellen als enige strategie blijven hanteren
De ‘Hands-On’-methode werkt bijzonder goed en snel! Na enkele sessies
hoofdrekenen deze kinderen, op schematisch-manipuleerbare wijze, tot zo
ver je wil. De eigenheid van de aanpak is gebaseerd op (psychomotorische)
inzichten in de telrij en richtingen in het rekenen, psychomotorisch leren,
wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en jongeren met dyscalculie
én heel veel ervaring in rekenremediëring met kinderen die compleet
vastgelopen waren in (hoofd-)rekenen op school.
Dag 1 gaan we in op de eigenheid van veel rekenproblemen, de
kernproblemen bij dyscalculie, het schematisch-manipuleerbaar werken,
het verschil tussen tellen en rekenen en leer je de basistechnieken aan.
Die ga je zelf oefenen met kinderen zodat je het zelf goed in de vingers
krijgt. We werken in horizontale leerlijnen (binnen één getalbereik) voor
het optellen inclusief de aanzet van de brug over het tiental.
Dag 2 verruimen we de ‘Hands-On’-methode tot het optellen tot zo ver
je wil en zetten we het aftrekken erbij. We werken in deze lesdag met
verticale leerlijnen, over alle getalbereiken heen (E, T, H, D, TD, HD, M).
Ook maken we de logische overgang naar cijferen en pakken we het
vermenigvuldigen en delen aan. Je leert specifieke ‘kansrijke’ oefeningen
op te stellen à la minute terwijl je werkt met het kind. Opnieuw ga je
praktisch aan de slag met kinderen na deze lesdag.
Dag 3 overlopen we de ervaringen die de deelnemers in de groep
opgedaan hebben en helpen we je om met specifieke situaties om te
gaan. Je leert ook om via de ‘Hands-On’-methode kommagetallen en zelfs
omzettingen bij metend rekenen aan te pakken.
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doelgroep leraren lager onderwijs
1ste leerjaar, zorgbegeleiders en
therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
data do. 25 sept. én do. 25 okt. én
di. 18 dec. 2018, 9u – 15u30
bijdrage € 300
(koffie/lunch/syllabus incl.)
(het bijhorende materialenpakket
kost 25 euro/contant te betalen aan
de nascholer)
cursuscode 18 072

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Een hoog IQ! En dan…
Waaraan herken je hoogbegaafde kinderen? Vallen ze überhaupt op? In
deze sessie krijg je enkele wetenschappelijke inzichten mee. Je ontdekt
ook verschillende profielen van hoogbegaafde kinderen. Op welke manier
kan je aandacht en zorg verlenen aan deze kinderen? In deze sessie gaan
we vooral aan de slag met cases en bij voorkeur je eigen cases. Wens je
meer concrete praktijktips en suggesties? Dan is de praktijksessie met tips
& tricks de uitgelezen kans om erg gericht aan de slag te gaan.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs 1ste graad en
zorgbegeleiders
begeleiding Elke Coorens
leraar secundair onderwijs, auteur,
nascholer en oprichtster van
Arkades.
datum woe. 10 okt. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (syllabus/koffie incl.)
cursuscode 18 073

Praktijksessie met tips & tricks
Hoogbegaafde kinderen schreeuwen om aandacht. Daar zullen velen
het mee eens zijn. Maar soms zijn deze kinderen zo stil aanwezig dat
geschonken aandacht aan hen voorbij gaat. Een zorgplan start vaak vanuit
de inzet van een individuele leraar en soms ontbreekt de continuïteit
wegens gebrek aan expertise of de angst om ermee verder te gaan.
Na de eerste sessie heb je voldoende technische kennis over het thema
‘hoogbegaafdheid’. In deze vervolgsessie ontdek je hoe je een traject
voor hoogbegaafde kinderen kan opzetten en welke lesmaterialen je kan
ontwikkelen voor deze doelgroep. In de praktijksessie is het vooral de
bedoeling om zelf aan de slag te gaan met bestaand en nieuw lesmateriaal.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs 1ste graad en
zorgbegeleiders
begeleiding Elke Coorens
leraar secundair onderwijs, auteur,
nascholer en oprichtster van
Arkades.
datum woe. 7 nov. 2018, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (syllabus/koffie incl.)
cursuscode 18 073bis

Wiskundig redeneren en probleemoplossend denken kan je leren!
In deze nascholing gaan we in op een reeks doelen rond probleemoplossend
denken en knelpunten die in het lager onderwijs nogal eens vergeten
worden. In de nieuwe leerplannen staat wiskundig redeneren én het
aanleren van heuristieken voorop.
Hoe kan je kinderen speels en inzichtelijk rekenproblemen leren oplossen?
Wat is het verschil tussen vraagstukken of toepassingen enerzijds en
wat wordt er bedoeld met wiskundig redeneren met rekenraadsels,
breinbrekers en wiskundige problemen anderzijds?
Hoe help je kinderen om heuristieken (oplossingsmethodieken) onder de
knie te krijgen?
Vanuit verschillende visies zoals die van Deckers en Aerts, Wiskidz, het ADImodel, het uitgebreide C-Sm-Sa-A-model verkennen we waar kinderen
vaak tegenaan lopen als het inzicht in probleemoplossend denken stroef
loopt.
Onderwerpen als deze komen uitgebreid aan bod:
• vanuit de leerlijn probleemoplossend denken, leer je gericht screenen
waar kinderen het precies moeilijk mee hebben.
• vanuit het ervaringsgericht handelen met trio-niveau-kaarten leer je
kinderen uitdagen en op hun eigen niveau hun probleemoplossende
wiskundevaardigheden een duw in de rug te geven.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 16 okt. 2018, 9u - 15u30
herhaling do. 26 feb. 2019,
9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 074

leraren lager onderwijs
Vloeiend LUIDOP lezen met leeszwakke en sterke lezers!
Technisch lezen met leesbegrip tijdens theaterlezen
Waarom deze sessie volgen?
Theaterlezen is evidence based geschikt als
leesinterventie, mits deskundig begeleid
en ondersteund.
Theaterlezen bevordert het ‘vloeiend lezen’
(lezen met begrip en intonatie) en het
leesplezier.
Theaterlezen kan ingezet worden op
school, thuis en bij de logopedist.
In deze sessie word jij klaargestoomd om
de volgende dag de kinderen deskundig
te begeleiden en te ondersteunen met
theaterlezen.

doelgroep leraren lager onderwijs
1ste en 2de graad, zorgbegeleiders,
directeuren en logopedisten
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum woe. 14 nov. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 65
(koffie/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 075

De Daltonprincipes: klasmanagement zorgt voor remediëringstijd in de klas!
Werken in drie niveaugroepen?
Voor elk vakgebied?
En zelfs de deelgebieden?!
En dat met planlastverlaging! Het kan!
Helen Parkhurst had het jaren geleden al begrepen: als je een goed (lees:
‘anders opgevat’) klasmanagement hanteert, krijg je tijd en ruimte om je
kinderen individueler op te volgen. Matrozen, kapiteins en piraten in je
klas … Je stuurman- of vrouw (lees: leerkracht) zal je gids zijn op je reis
naar zelfsturing in je leren. De nascholer/ervaringsdeskundige neemt jou
mee … durf jij het aan?
Vanuit deze Daltonprincipes, ervaringen in de klas, inzichten als
lerarenopleider, internationale contacten en ervaringen, gaan we
kennismaken met nieuwe manieren om je week te plannen. Zelfsturing,
zelfstandigheid, loslaten van timing in de handleidingen, kritisch kijken naar
wat er werkelijk toe doet in de leerstof, gedeelde verantwoordelijkheid
stimuleren, samenwerking tussen de leerlingen onderling bevorderen en
leren in niveaugroepen staan voorop.
Aan de hand van filmpjes en ervaringen in diverse methodieken gaan
we samen op zoek naar haalbare aanpassingen in de organisatie van een
klassieke klas. Je leert er werken in niveaugroepen in de klas en je leert de
kracht van weekplanningen, activerende directe instructie en zelfcorrectie
kennen.
Deze nascholing is een echte verrijking voor iedere leerkracht met een
open visie die niet bang is om eens totaal iets anders uit te proberen.
De navorming is gericht naar iedereen die met een lerende houding
kritisch durft kijken naar zijn of haar eigen klasmanagement en gewoonten.
Als jij deze uitdaging aandurft zal er een wereld voor je opengaan en zal
je merken dat je veel meer tijd krijgt om te differentiëren en te remediëren
in je eigen klas.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 20 nov. 2018, 9u - 15u30
herhaling do. 21 mrt. 2019,
9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 076

ZORG & GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Wiskundespellen voor schematisch-manipuleerbaar leren en remediëren
inzetten in de klas
Ben jij de saaie oefeningen ook beu soms? Wil je inzetten op zelfstandig
werken in je klas? Wil je kinderen veel laten oefenen met de glimlach om
vlotter tot automatisatie te komen? Heb je quasi geen budget om dure
leerspellen aan te kopen?
Dan heb jij met deze studiedag precies gekozen wat jij nodig hebt.
We gaan zelf speelse, op automatisatie gerichte, goedkope, leuke
leerspellen bekijken, maken en toepassen. Een greep uit de uitgebreide
mogelijkheden die je zelf kan komen uitproberen:
• alles van vormleer (soorten hoeken, soorten veelhoeken, soorten lijnen,
gelijkvormigheid, spiegelen …) op een geobord leren ontdekken
• coördinaten handelend ontdekken (tot en met negatieve getallen toe)
• kloklezen op een speelse manier met lottospelen en knijpkaarten
• richtingsbewustzijn oefenen met materialen
• vormen in vormen herkennen
• evenwijdig en loodrecht in de vingers krijgen
• klasseren en classificeren met wie-is-het?
• links en rechts leren begrijpen en kennen
• spiegelen in een logische opbouw leren door te handelen
• een sterk ruimtelijk inzicht verwerven met eenvoudig materiaal
• maal- en deeltafels
• breuken doen en begrijpen
• kommagetallen begrijpen door te handelen
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden ‘Wiskundespellen’ met
ontwerpen van alle aangebrachte leerspellen specifiek bij deze studiedag
te krijgen als bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project
Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden
om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 5 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 077

leraren lager onderwijs

werkhouding &
gedrag

Leer kinderen positief denken! Eigen baas over je gedachten
‘Eigen baas over je gedachten!’ is een wetenschappelijk onderbouwd
en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes
klassikale lessen leren kinderen van het derde en vierde leerjaar baas
worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren
positief te denken en problemen actief aan te pakken.
Positief denken is realistisch denken. Het is de vaardigheid om de goede
kanten van het leven te zien en bij moeilijke gebeurtenissen niet negatiever
te denken dan nodig.
De voordelen van positief denken zijn in vele onderzoeken inmiddels
beschreven. Optimistische mensen zijn gelukkiger waardoor ze beter om
kunnen gaan met vervelende gebeurtenissen. Ze hebben meer vrienden,
presteren beter en kunnen beter tegen stress. Een kind dat goed leert
omgaan met tegenslag, zal zich ook in zijn latere leven gelukkiger voelen.
Als je in staat bent om positief te denken, leg je immers de basis voor een
goed zelfbeeld.
Uit onderzoek blijkt dat deze training het zelfbeeld van kinderen verhoogt
en ervoor zorgt dat ze beter omgaan met negatieve emoties (zie www.
leerpositiefdenken.be).
Tijdens deze cursus maak je kennis met positieve psychologie en cognitieve
gedragstherapie en krijg je inzicht in het trainingsprogramma ‘Eigen Baas
over je Gedachten!’. Met het werkboek voor de leerling, de handleiding
voor de trainer en het praktische werkmateriaal kun je nadien meteen zelf
aan de slag in je klas.
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doelgroep leraren lager onderwijs
2de graad, ook voor zorgbegeleiders,
CLB-medewerkers, opvoeders en
schoolpsychologen
begeleiding Wendy de Pree
ontwikkelingspsycholoog en
gedragstherapeut
datum di. 9 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 110 (koffie/lunch/
werkboek/handleiding incl.)
cursuscode 18 078

WERKHOUDING, GEDRAG & SOCIALE VAARDIGHEDEN
Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor leerkrachten
Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten
zich weleens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen
we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen,
of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd
geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende
antwoorden op deze vragen.
Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie,
zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel
leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.
In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld
werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en
Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen en oefenen
enkele specifieke methodieken. We wisselen af tussen korte theoretische
omkadering en oefeningen, waarin we de vertaling maken naar de eigen
werkvloer.
Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van
(ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het
vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en éénzijdige
acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling
in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de
positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een
volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik
houd vol”.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs en
zorgbegeleiders
begeleiding Hilde Leonard
zelfstandig nascholer, deskundige
op het vlak van aanpak
(on)gewenst gedrag van leerlingen
en initiatiefnemer van het
Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit
en Geweldloos Verzet op school
(www.NAGVopschool.be).
data do. 11 okt. én di. 23 okt. 2018,
9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 079

Klasmanagement en omgaan met opvoedings- en gedragsproblemen
in de klas en op school
Een leerkracht vandaag heeft het niet altijd onder de markt. In de klas
ontmoet hij leerlingen die het hem knap lastig maken. Ze storen de les,
negeren regels en afspraken en moeten voortdurend tot de orde worden
geroepen. Maar er zijn anderzijds ook de stille, angstige en teruggetrokken
leerlingen waar hij zich zorgen over maakt. Het zou ook kunnen dat
enkele leerlingen kampen met een dipje, gepest worden of lijden onder
de situatie thuis. Nog andere leerlingen gedragen zich erg bijzonder of
opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden.
Over al deze leerlingen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in
multidisciplinaire teams. Ouders horen dat de school met de handen in het
haar zit en krijgen het warme advies buitenschoolse hulp in te schakelen.
Dikwijls is dit het begin van een reeks observaties, testen en gesprekken.
Op het einde van de rit belandt de leerling terug in de klas waaruit hij
eigenlijk nooit is weggeweest.
Deze nascholing handelt over deze leerlingen. In plaats van een
opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van leerlingen,
kiezen we voor een kader dat leerkrachten en schoolteams helpt om
perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties.
Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met de
leerling mis is, gaan we na hoe interacties tussen leerkrachten, leerlingen
en ouders verbeterd kunnen worden.
Daarom vertrekken we van een beschrijving van opvoedings- en
gedragsproblemen in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die
moeilijkheden systematisch in kaart brengt en verheldert. Verder leer je
hoe je de ernst en de complexiteit van deze situaties in de klas kan taxeren
en welke ondersteuning de leerling binnen en buiten de klas nodig heeft.
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doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs 1ste graad en
zorgbegeleiders
begeleiding Maurits Wysmans
opleidingshoofd sociale
readaptatiewetenschappen – UCLL,
auteur en deskundige opvoedingsen gedragsproblemen.
datum vrij. 9 nov. 2018, 9u – 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 080

leraren lager onderwijs
Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school
Probleemgedrag komt voor in elke school. Het is een aspect dat we
niet meer kunnen wegdenken. Leerkrachten moeten er op reageren, ze
kunnen niet anders, willen ze dat het probleemgedrag niet escaleert.
Reageren vanuit intuïtie helpt zelden. Een professionele houding is daarbij
erg belangrijk.
We bekijken eerst welke de mogelijke oorzaken zijn van het probleemgedrag
dat kinderen stellen. Wetenschappelijk onderzoek stelt immers dat het
meeste probleemgedrag zich installeert tussen 0 en 3 jaar. Vervolgens
gaan we op zoek naar de bril waarmee we naar kinderen die moeilijk
doen, willen kijken. Is het een bril die kijkt naar het probleemgedrag als
symptoom of een bril die ook de onderliggende problemen van het kind
weergeeft. Als de bril duidelijk is, dan kunnen we op zoek gaan naar een
wijze om met het probleemgedrag om te gaan. Er wordt vertrokken vanuit
de overtuiging dat het beter is te voorkomen dan te genezen.
De vijf pijlers van Patterson geven een mogelijkheid tot gericht nadenken
over preventie. Ook de techniek ‘straffen en belonen’ past in het plaatje.
Naast een aantal basisprincipes leggen we de valkuilen en de gevaren
ervan bloot. De preventiepiramide van Deklerck vormt het laatste luik
van de studiedag. Dit model geeft de kans om de ganse school met
al zijn betrokkenen onder de loep te nemen m.b.t. het voorkomen van
probleemgedrag.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Albert Janssens
onderwijzer met praktijkervaring
in het gewone basisonderwijs, in
type 3, in het BuSO OV3 en in de
lerarenopleiding (UCLL). Trainer van
Feuerstein, Haywood en Greenberg
(cognitieve ontwikkeling) en van
Cuvelier (sociale vaardigheden).
Videocoach in ‘risicoscholen’ en
onderzoeker/auteur met als thema
‘basisonderwijs voor kinderen in
kansarmoede’.
datum di. 20 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 081

“Ik kan dat niet!” over faalangst bij kinderen
Kinderen komen in de lagere school meer en meer in de fase van meten
en wegen …
Waar ze in de kleuterjaren nog veel meer ontwikkelden vanuit eigen
initiatief, komen ze in een strakker ritme terecht waarbij de leerkracht voor
de taak staat de kinderen te begeleiden naar nieuwe vaardigheden zoals
lezen, rekenen, schrijven.
We zoeken samen naar wat je tegenkomt in de klas aan boodschappen van
kinderen waaruit blijkt dat ze twijfelen aan hun eigen kundigheid, waarbij
je merkt dat ze zichzelf blokkeren in hun leerproces? We bekijken hoe we
kinderen kunnen leren omgaan met negatieve gedachten, dit doen we
door te oefenen met woorden geven en spreken met kinderen over hun
leerprocessen.
Tijdens deze dag gaan we ook dieper in op de betekenis van faalangst.
Faalangst is die angst die niet zozeer slaat op wat je nu moet doen, maar
op de kans of de zekerheid dat, dit zal mislukken. Op school zijn we
heel erg bezig met het nastreven van eindtermen, ontwikkelingsdoelen
en daarvoor moeten we af en toe meten. Is dit meten van kinderen nu
slecht of niet in het licht van faalangst? We hebben oog voor lichamelijke
uitingen zoals buikpijn, bibberen, rood worden ... We gaan dan ook aan
de slag met lichaamsgerichte oefeningen die hen helpen om te gaan met
lichamelijke spanningen. Makkelijke kledij gewenst.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer.
datum do. 31 jan. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 082

WERKHOUDING, GEDRAG & SOCIALE VAARDIGHEDEN
Trainen van cognitieve vaardigheden
Sinds de vakoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ in de school van kracht
werd, hebben de begrippen vaardigheden en competenties meer en meer
ingang gevonden in het taalgebruik van professionals die met kinderen
werken. Toch merkt men vanuit doorlichtingen en studies dat het trainen
van de cognitieve vaardigheden in de praktijk nog erg moeilijk wordt
gerealiseerd. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat leerkrachten
en therapeuten zelf nog te weinig inzicht hebben welke die cognitieve
vaardigheden precies zijn die kinderen moeten aangeleerd krijgen.
Cognitieve vaardigheden zijn de dieperliggende doelen binnen het werk.
Ze zitten vervat in alles wat we doen, zorgen ervoor dat iets lukt of mislukt
en worden opgebouwd op lange termijn en geoefend in zoveel mogelijk
verschillende situaties (transfer).
Wanneer een kind de ‘leerrol’ moet lossen gaat het vaak om een aantal
cognitieve vaardigheden die onvoldoende ontwikkeld zijn. Dat uit zich dan
in een algemene uitval. Symptomen bestrijden (vooral vanuit vakkennis
bezig zijn) helpt in dat geval niet, er moet immers gewerkt worden aan de
fundamenten met name de cognitieve vaardigheden.
Leerkrachten en therapeuten die met kinderen de weg willen gaan van
het verwerven van cognitieve vaardigheden, zullen in de eerste plaats zelf
een goede kennis moeten hebben van deze cognitieve vaardigheden en
van de leerinhouden die deze vaardigheden ondersteunen. In een tweede
stap kunnen ze leren hoe deze kennis kan getraind worden met kinderen
zodat die tot meer zelfstandig handelen (competenties) komen.

doelgroep ook voor directeuren,
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Albert Janssens
onderwijzer met praktijkervaring
in het gewone basisonderwijs, in
type 3, in het BuSO OV3 en in de
lerarenopleiding (UCLL). Trainer van
Feuerstein, Haywood en Greenberg
(cognitieve ontwikkeling) en van
Cuvelier (sociale vaardigheden).
Videocoach in ‘risicoscholen’ en
onderzoeker/auteur met als thema
‘basisonderwijs voor kinderen in
kansarmoede’.
datum do. 7 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 083

Aanpakken van moeilijk gedrag in de lagere school
Een kind doet anderen steeds weer pijn, een ander kind is licht ontvlambaar
en ontploft om de haverklap ... hoe blijven we dit allemaal managen?
Elk kind is anders en heeft een andere aanpak nodig, daarom bestaat er
ook niet één methode die een alomvattend antwoord kan bieden.
We zoomen in deze sessie in op verschillende manieren van reageren als
een kind moeilijk gedrag stelt. We maken onderscheid tussen storend
en grensoverschrijdend gedrag. We zoeken uit waarmee het gedrag te
maken heeft, zodat het kind als hij zijn échte gevoelens kan tonen, zijn
‘ongewenst› gedrag niet meer nodig heeft als signaal.
We oefenen concreet met een aantal non-verbale methodes die kinderen
leren om stap voor stap hun emoties te kanaliseren. We werken vanuit
de methode van Geweldloos Verzet. We stellen ons de vraag hoe
wij als leerkrachten kunnen blijven staan, aanwezig zijn. Hoe we onze
waakzaamheid bewaren zonder in de controle of in de macht te gaan.
Hierbij spreken we ook over de context en welke ondersteuning we kunnen
inzetten, gunstig voor het kind en ook haalbaar voor jou als leerkracht.
We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 21 feb. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 084

leraren lager onderwijs
Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?
Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen
spelen, om vrienden te maken, om samen te leven …
Bij sommige kinderen verlopen die contacten niet zo vlot, waardoor ze
meer en meer ‘alleen’ komen te staan. Hoe kan je deze kinderen ‘sterker’
maken? Door hun zelfvertrouwen te versterken en hen sociale inzichten in
relaties bij te brengen …
We gaan praktijkgericht aan de slag met speelse en creatieve spelletjes en
opdrachten, uit diverse sociale vaardigheidsmethoden. Je ervaart zelf hoe
je kan genieten van samen spelen en werken.
Het opzet is vooral om kinderen doorheen spelletjes, rollenspel,
tekeningen, kleien, verbeelden en fantasieoefeningen nieuwe sociale
vaardigheden aan te leren.
Je gaat naar huis met een boel materialen om zelf aan de slag te kunnen
(draaiboek vaneen sociale vaardigheidstraining met alle spelletjes,
ervaringen en een hoop goesting om aan de slag te gaan)
Met de mogelijkheid om in de school zelf een SoVa-training te kunnen
aanbieden.
Voorzie makkelijk zittende kledij, we gaan actief aan de slag.

doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs,
zorgbegeleiders en CLBmedewerkers
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
data do. 14 mrt. én vrij. 29 mrt. 2019,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 085

Executieve functies: redeneren, plannen, organiseren, geheugentraining
en je bewust leren concentreren.
We gaan er vaak vanuit dat kinderen vanzelf leren redeneren, plannen,
organiseren, hun werkgeheugen vergroten, en zichzelf leren concentreren.
Niets is minder waar.
Deze zogenoemde executieve functies zijn hersenfuncties die onder
je voorhoofd gelegen zijn en die evolutionair nog zeer jong zijn. Je
wordt niet geboren met deze mogelijkheden, al heeft iedereen wel een
basisaanleg. Het grootste deel van het ontwikkelen van deze functies is
aangeleerd. Maar als dat leerproces weinig kansen krijgt, dan ontstaat een
beeld van een chaotisch, snel afgeleid, van de hak op de tak werkend
en veel vergetend kind. Toch is er dan geen sprake van ADHD of een
beperkte intelligentie. Omgekeerd heb je heel wat kinderen met een
goede intelligentie die toch grote problemen hebben in deze executieve
functies. Ook zij hebben recht op ondersteuning en geen etiket! In deze
nascholing leer je de executieve functies kennen, begrijpen, observeren
en aanpakken. En dat alles heel laagdrempelig en in een eenvoudige taal.
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doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs 1ste graad,
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen
datum di. 19 mrt. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 086

WERKHOUDING, GEDRAG & SOCIALE VAARDIGHEDEN
Ontspanning in de klas door middel van de kriebelkoffer en een lespakket rond stress
Benieuwd hoe je de inhoud van de kriebelkoffer (Bodymap) kan inzetten
in de klas?
Hoe je rust kan brengen en op die manier ook de sfeer kan verbeteren?
Hoe je door onderlinge aanraakspelletjes pesten kan verminderen?
Hoe je met kinderen stress bespreekbaar kan maken?
Ontspannen kinderen voelen zich gelukkiger en bewegen zich daardoor
gemakkelijker in een groep. Dit verbetert de leerprestaties en vermindert
het pestgedrag onder klasgenoten. Zouden we dat niet allemaal willen?
Het is bewezen dat oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, vrijkomt
bij positief onderling contact. Een rijk aanbod aan ontspannings- en onderlinge
kinderrelaxatietechnieken zal dat hormoon vrijmaken bij de kinderen.
Wekelijks of tweewekelijks toepassen van deze aangename technieken zal
duidelijk merkbaar voelbaar worden in de klas.
Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met de kriebelkoffer en
je zal zien (en voelen) dat de inhouden meteen inzetbaar zijn binnen de
klaspraktijk. We verrijken deze workshop met een lespakket van 5 lessen
om in de klas aan de slag te gaan rond stress. We maken op een leuke
manier stress bespreekbaar in de lagere school.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Greet Mussels
leraar lager onderwijs,
kinderyogadocent,
psychosomatoloog en
Bodymaptrainer
datum woe. 24 apr. 2019, 9u–12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 50 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 087

leraren lager onderwijs

pedagogisch
handelen & MuVo

Meer leesplezier in de tweede en derde graad. Meer lezen, beter in taal!
Niets zo gezellig als heerlijk wegdromen bij een boek!
In heel wat scholen zijn er leerlingen die zeggen dat ze een hekel hebben
aan lezen. Kinderen die te weinig lezen, kunnen taal ook bij andere
vakken als struikelblok ervaren. Anderstalige kinderen kunnen teksten wel
technisch lezen, maar begrijpen vaak de inhoud niet. En wist je dat een
heleboel leerlingen van het zesde leerjaar niet snel genoeg kunnen lezen
om de ondertitels van vertaalde films te volgen? Jongens in de derde
graad lezen dan weer opvallend minder dan meisjes met een gebrekkiger
leesvaardigheid als resultaat.
We werken een hele dag rond concrete leesproblemen, met een
kindgerichte aanpak bij elke kwestie. Je krijgt een heleboel praktijktips die
je de volgende dag kan uitproberen.
Vind jij lezen en leesplezier belangrijk dan, is deze sessie een voltreffer.
Schrijf je in en neem een boek mee naar de klas.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en logopedisten
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum ma. 12 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 105
(koffie/lunch/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 088

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Begrijpend lezen oefenen met verschillende tekstsoorten!
Niets zo gezellig als heerlijk wegdromen bij een boek!
Tienjarigen presteren ‘ronduit zwak’ in internationaal onderzoek naar
begrijpend lezen. Het leesplezier verdwijnt: slechts 24 procent van
Vlaamse leerlingen leest echt graag.
Ten opzichte van 2006, de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maken
onze leerlingen wereldwijd de scherpste daling. “Een alarmbel”, klinkt het
bij de Leuvense onderzoekers. Maar wat ligt aan de “dramatische daling”
ten grondslag?
In deze sessie bespreken we de aanbevelingen van de onderzoekers met
verschillende tekstsoorten.
Interesse in een leesbevorderende sessie? Schrijf je in en neem een boek
mee naar de klas!

doelgroep voor leraren lager
onderwijs 2de en 3de graad, ook
voor zorgbegeleiders
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum ma. 28 jan. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 105
(koffie/lunch/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 089

Meer leesplezier in de eerste graad. Meer lezen, beter in taal!
Niets zo gezellig als heerlijk wegdromen bij een boek!
Veel ouders en leerkrachten ervaren dat kinderen het plezier in lezen
verliezen tijdens het aanvankelijk lezen. Leerkrachten met allochtone
kinderen in de klas ervaren dat zij wel leestechnisch kunnen lezen maar
vaak totaal niet begrijpen WAT ze lezen.
In deze sessie bespreken we werkvormen om het leesplezier van kinderen
in de eerste graad te verhogen, met als doel de leesvaardigheid van alle
kinderen te verbeteren. We bespreken ook werkvormen om kinderen in de
klas meer leeskansen te geven. Onze maatschappij verandert razendsnel
maar lezen blijft uitermate belangrijk om je persoonlijk te ontwikkelen.
Welke boeken voor eerste lezers zijn leesstimulerend en waarom knappen
sommige kinderen af op technisch lezen? We bekijken recente boeken
voor eerste lezers en bespreken de nieuwe concepten.
Interesse in een leesbevorderende sessie? Schrijf je in en neem een boek
mee naar de klas!

doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs,
zorgbegeleiders en logopedisten.
begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum ma. 25 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 105
(koffie/lunch/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 090

Taalgericht WO-onderwijs
Uit onderzoek is gebleken dat taalgericht vakonderwijs zowel het
leerrendement als de motivatie van leerlingen doet stijgen. Niet alleen
leerlingen die van thuis uit taalzwak of meertalig zijn profiteren van
taalgericht vakonderwijs, ook de sterke leerlingen varen er wel bij. Een
bijkomende troef is dat taalgericht vakonderwijs het probleemoplossend
vermogen van je leerlingen prikkelt. Via redeneervragen worden leerlingen
uitgedaagd om zelf na te denken. In deze sessie focussen we ons op
taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs.
In het eerste deel van de sessie maak je kennis met de principes van het
taalontwikkelend lesgeven. Je leert er welke middelen je kan inzetten
om je wetenschaps- en technieklessen taliger te maken. Hierbij komen
het aanbieden van rijke contexten, het inzetten van taalontwikkelende
interactie en het aanreiken van taalsteun aan de orde. Er wordt vertrokken
vanuit een concrete wetenschaps- en techniekles. Van daaruit worden
instrumenten en voorbeelden aangereikt die ook toepasbaar zijn in andere
niet-talige vakken van het lager onderwijs.
In het tweede deel van de sessie pas je een bestaande wetenschaps- en
techniekles aan volgens de principes van het taalontwikkelend lesgeven.
Je vertrekt vanuit een les die je zelf meebrengt of vanuit een bestaande les
die wij jou aanreiken. Dit deel van de sessie wordt in co-teaching gegeven
door een docent Nederlands en een docent Wetenschappen en techniek.
Je gaat met een afgewerkte les naar huis en met een kijkwijzer waarmee je
al je toekomstige WO-lessen kan voorbereiden.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders
begeleiding Elena Schutjes
docent Nederlands
Lerarenopleiding Thomas More
Lieveke Hellemans
docent wetenschappen en techniek
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 13 mrt. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 091

leraren lager onderwijs
Een eigentijdse, efficiënte aanpak van de leerlijn tijd in metend rekenen: kloklezen 2.0
Kloklezen is voor veel kinderen moeilijk. Vandaag stellen we je een nieuwe
aanpak, opbouw én leerlijn voor die zijn sporen verdiend heeft in de
remediëring en nu ook succesvol toegepast wordt in de wiskundemethode
Wiskidz. We laten je met deze visie kennismaken en geven je heel veel
informatie over onze ervaringen van kinderen met problemen in MR-tijd.
De leerlijn loopt van begin eerste leerjaar tot en met vierde leerjaar voor
de didactiek en tot einde zesde leerjaar voor het probleemoplossend
denken met tijd. De visie is uitgebreid getest in testscholen en revalidatie.
Je krijgt ook heel wat speelse oefenideeën mee om kloklezen efficiënter
in te oefenen via realiteitsgebonden opdrachten, spelmaterialen zoals
knijpkaarten, domino’s, lottospelen …
We nemen je ook mee in het aanleren van de analoge en digitale klok,
de relatieve en de absolute tijdsaanduiding, van uren naar halfuren,
kwartieren, minuten, seconden tot het probleemoplossend denken met
tijdsduur, tijdstip, tijdsverschil en zelfs toegepaste aspecten als snelheid.
Rekenen met jaren, maanden, dagen komt ook aan bod om de leerlijn
te vervolledigen. Tevens krijg je handvatten om je lessen anders op te
bouwen, andere oefenvormen te implementeren en kloklezen leuk en
behapbaar te maken voor elk kind. We laten je concreet zien hoe we dit
toegepast hebben in Wiskidz zodat het erg aanschouwelijk wordt.
Zelf meebrengen: kleurpotloden, een liniaal precies dezelfde zoals
kinderen die in je klas gebruiken, een vouwmeter en een oefenklokje

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen.
datum di. 12 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 092

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel
informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een
contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info,
foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org

Onderzoekend leren = leer-fun!
Van nature uit willen kinderen weten hoe de wereld in elkaar zit, ze
doen al in de kleuterklas aan mini-onderzoekjes en ontdekken met veel
verwondering een heleboel nieuwe dingen. Het leuke aan deze manier
van leren is dat kinderen door intrinsieke motivatie hun eigen leren in
handen hebben én dit alles veel beter onthouden.
Ook in ons dagelijkse leven worden we dagelijks geconfronteerd met
kleine en grote onderzoeken. We willen te weten komen hoe iets werkt en
hebben dankzij nieuwe technologie toegang tot de inhoud van miljoenen
bibliotheken, maar we moeten onze kinderen hier ook mee leren omgaan.
Naarmate kinderen ouder worden is het niet altijd makkelijk om te blijven
aansluiten bij hun belevingswereld. Ook het loslaten van de ‘papieren’
leerstof is hierbij een grote stap.
Nochtans is onderzoekend leren dé manier om vanuit de belevingswereld
van kinderen de stap te maken naar wat ze moeten leren. Onderzoekend
leren is de stap naar meer leerrendement, leer-fun én vaardigheden die in
de toekomst belangrijk zullen zijn!
Tijdens deze nascholing krijg je een duidelijk beeld van wat ‘onderzoekend
leren’ is en hoe je er mee in de klas aan de slag kan gaan; van kleine
stapjes tot een hele manier van ‘lesgeven’. Daarnaast krijg je ook heel wat
tips & tricks om overzicht te bewaren, want onderzoekend leren is durven
loslaten, zonder hierbij het overzicht te verliezen.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Stef Van Gorp
directeur in Talentenschool Atlantis
& Dol-Fijn in Arendonk.
datum woe. 20 feb. 2019, 14u - 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 093

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Filosoferen met kinderen en jongeren
Filosoferen met kinderen/jongeren is geen studie van de filosofie of de
grote filosofen op maat van leerlingen. Het is geen theorie, maar een
praktijk. Het is samen actief nadenken over een vraag, waar niet zomaar een
vast of definitief antwoord op bestaat. Dat kunnen de ‘grote’ vragen zijn
zoals “Is er iets na de dood?”, vragen die leerlingen bezighouden vanuit
het dagelijkse leven (“Kunnen wij nog zonder sociale media”?, “Wanneer
mag je liegen”?), tot vragen die vertrekken vanuit de fantasie (van jongere
leerlingen) en zowaar langs de achterdeur het denken binnenglippen (“Is
de Sint nog de Sint als hij in bad zit?”).
Ook vanuit wetenschapsvakken kunnen filosofische vragen naar boven
borrelen (“Leeft een ééndagsvlieg maar één dag”?). Kortom, je kan
over elk thema filosoferen en zo zorgen voor een vliegende start in de
ontwikkeling van het ‘denken’ van je leerlingen.
Als socratische gespreksleider leg je de gedachten van de leerlingen onder
het vergrootglas. De klas wordt ‘denktank’. Begrijpen ze werkelijk wat
hun klasgenoten zeggen? Waar zijn we nu op uitgekomen? De leerkracht
wordt de ‘niet-weter’ die niet oordeelt of een antwoord juist of fout is.
Filosoferen met kinderen/jongeren is niet aartsmoeilijk maar vraagt
oefening. Enkel de gespreksleider die oprechte nieuwsgierigheid aan de
dag legt, zal gretig meesurfen op de denkpistes van de leerlingen en zo
het (voorlopig) antwoord vinden op de vraag. Je leert alert zijn, je eigen
visie achterwege laten, de gedachtegangen van je leerlingen aanvoelen
en ‘uitlokkende’ vragen stellen.
Leerlingen leren logisch denken, ontwikkelen eigen standpunten, leren
beter luisteren en leren de vaardigheid van het ‘democratisch denken’.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat o.a. het GO! vanaf volgend schooljaar
filosoferen (terecht!) inbouwt in de leerlijn ‘burgerschap’ in het secundair
onderwijs én plannen heeft om filosoferen als methodiek ook uit te rollen
in het curriculum van het lager onderwijs.
Als leerkracht krijg je er sowieso een instrument én een basishouding
bij. Verwacht je dus niet enkel aan een theoretisch kader maar ook aan
concrete oefensessies in de klas.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs en
zorgbegeleiders
begeleiding Chris Dijckmans
docent godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
datum do. 21 mrt., 9u -15u30 én
woe. 24 apr. 2019, 14u – 17u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 135
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 094

Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren
De context, onze leerlingen en ons leerplan bepalen meer dan ooit onze
aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we
tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoetkomt
aan de individuele noden van de kinderen. We hechten bijzonder veel
belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes
die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen
leren: willen leren uit fouten, hulp vragen, hulp bieden, zich aan afspraken
kunnen houden, zelfredzaamheid vergroten …
Tijdens deze workshop leer je zeer concreet soepel organiseren binnen
een direct instructiemodel. Zo kan je jouw klasgroep zoveel mogelijk
samenhouden, maar vooral differentiëren in de mate van de nodige
ondersteuning.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
• kennismaken met interactieve werkvormen om kinderen maximaal te
betrekken in een korte instructie. (Expliciete Directie Instructie)
• een differentiatieles kunnen organiseren d.m.v. een soepele instructie.
(IGDI)
• kinderen actief kunnen betrekken bij de procesevaluatie om het
zelfsturend gedrag te vergroten.
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum
‘Differentiatie’ van onze website. Met de fiches en tools die je hier vindt,
kan je meteen aan de slag om de lessen uit jouw eigen methode in het
model te gieten.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Jurn Van den Meerssche
leraar lager onderwijs,
vormingswerker en
hoofdcoördinator bij Vlajo
datum woe. 26 sept. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
herhaling woe 23 jan. 2019, 9u – 12u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 095

leraren lager onderwijs
Doe het eens op mijn manier! Differentieer in stijlen!
Inspelen op de kwaliteiten van kinderen
Iedereen heeft een voorkeurstijl om het leerproces te starten, een manier
van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Sommigen leren eerst door
veel vragen te stellen. Anderen gaan liever meteen aan de slag en leren
door het te doen.
Laten we de uitdaging aangaan om vanuit jouw eigen stijl een aanpak
te vinden waarin de leerstijlen van jouw leerlingen zoveel mogelijk
aangesproken worden.
Tijdens deze workshop komen volgende inhouden aan bod:
• de uitdaging bestaat erin om als leerkracht de verschillende kwaliteiten
van jouw leerlingen te interpreteren en te nuanceren.
• hoe ga ik in de dagelijkse praktijk om met de verschillende kwaliteiten
van kinderen en wat levert dit op?
• hoe kan ik mezelf en mijn leerlingen anders gaan bekijken?
• hoe ver kan ik gaan om mijn eigen leerkrachtstijl te verruimen?
Je krijgt kapstokken aangereikt om ruimer naar jezelf en naar de kinderen
te kijken. Op een actieve en veilige manier word je geconfronteerd met
jezelf en je lesgeven. Via enkele aandachtspunten zet je meer in op
kwaliteiten van kinderen. Dit alles aan de hand van de leerstijlen en de
leercirkel van Kolb.
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte
van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Fabienne Geuens
leraar lager onderwijs,
zorgbegeleider, vormingswerker en
coördinator bij Vlajo
datum woe. 17 okt. 2018, 9u - 12u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 096

Evalueren en groeigericht rapporteren!
Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle
evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag
om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes
in kaart te brengen.
De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig
planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele
groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.
Je maakt op een interactieve manier kennis met de groeigerichte
visie op evalueren. Stap voor stap verkennen we de werkwijze om een
kwaliteitenmuur in de klas op te bouwen.
Tijdens de terugkomdag blikken we terug op de praktijkervaringen en
leren vooral van elkaar. Nu nemen we er de individuele groeikaarten ook
bij die kunnen dienen als rapportering, maar ook een leidraad zijn voor
het kindcontact.
Tijdens deze workshop komen volgende inhouden aan bod:
• ervaren welke invloed organisatievormen hebben op de wijze waarop
geëvalueerd kan worden
• kennismaken met alternatieve evaluatievormen om naast leerdoelen
ook leefdoelen na te streven en te evalueren
• via bewuster evalueren komen tot breder rapporteren. (klasniveau en
schoolniveau)
• evalueren en rapporteren van vaardigheden en attitudes
• het belang inzien van evaluatiecriteria om bewuster te kunnen evalueren
met betrokkenheid van kinderen
Na het volgen van de workshop, ontvang je de nodige materialen om in
de klas te experimenteren.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Jurn Van den Meerssche
leraar lager onderwijs,
vormingswerker en
hoofdcoördinator bij Vlajo
data do. 18 okt. 2018, 9u – 15u30
én woe 28 nov. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 135
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 097

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Is iedereen mee? – Interactieve werkvormen in het basisonderwijs
In deze actieve workshop maak je kennis met eenvoudige en haalbare
werkvormen om alle leerlingen actiever te betrekken tijdens een klassikale
instructie. Daarnaast verken je ook heel wat werkvormen om meer
rendement te halen uit groepswerk.
Je leert interactieve werkvormen bewust inzetten zodat het mogelijk wordt
om met de werkvormen een leeromgeving in te richten waar leerlingen
niet alleen samen leren, maar ook samenleven.
Tijdens deze workshop verkennen we:
• hoe je door middel van interactieve en coöperatieve werkvormen meer
rendement kan halen uit groepstaken en instructiemomenten
• mogelijkheden om op een haalbare manier de werkvormen te integreren
in de dagelijkse lessen
• mogelijkheden om in een coöperatieve en interactieve leeromgeving
naast kennis ook ondernemende vaardigheden en attitudes na te streven
• jouw rol als leerkracht tijdens interactieve lesmomenten
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum van
de Vlajo-website waar je een beknopt overzicht van heel wat werkvormen
vindt en tools om meteen mee aan de slag te gaan.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
begeleiding Jurn Van den Meerssche
leraar lager onderwijs,
vormingswerker en
hoofdcoördinator bij Vlajo
datum woe. 24 okt. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 45 (koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 098

Lesdifferentiatie via activerende, expliciete directe instructie (ADI) in de klas
In deze nascholing nemen we je mee op weg om met minder moeite, in
minder tijd, meer resultaat te behalen in de wiskundeles!
Via het werken met activerende directe instructie én de toepassing ervan
in de wiskundeles, leer je om in je klas, in elke les (eender welk leerdomein)
te differentiëren zonder dat het jouw planlast verhoogt. Integendeel;
het ADI-model helpt je om vlotter kinderen zelfstandig te laten werken
waardoor jij je handen vrij krijgt voor die groep kinderen die jou echt
nodig heeft om leerstof onder de knie te krijgen.
Vanuit de ervaring met Wiskidz en de Dalton-klasmanagementstechnieken
is deze vorming een mooie aanvulling voor wie al eens een dag over
Daltonmanagement als middel om te differentiëren gevolgd heeft. Toch
staat deze vorming volledig los daarvan en kan ze ook zonder problemen
gevolgd worden door leerkrachten die niet vertrouwd zijn met Dalton.
In deze studiedag leer je:
• Het tien-stappen-model wat een uitbreiding is van het ADI-model. We
leren je werken met 10 stappen waarbij de 5de en 10de stap door ons
toegevoegd zijn om nog efficiënter te werken en het nog leuker te
maken voor kinderen.
• We passen de inzichten die je we je aanleren toe op wiskunde in alle
graden van de basisschool. Je leert het ADI-denken toe te passen én
krijgt er onze succesvolle tien-stappen-aanpak concreet toegepast op
enkele knelpuntlessen wiskunde bij.
Het is de bedoeling dat je meteen na deze studiedag zelf aan de slag kan
in je klas, met je eigen materiaal en methodes.
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doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen.
datum do. 14 feb. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 099

leraren lager onderwijs
Dominantieprofielen en leerstijlen in kaart brengen:
hoe elk kind leert vanuit de eigen breinorganisatie
“Hoe kan dat? Gisteren lukten alle oefeningen, kon ik alles, en nu, op deze
toets lukt er niets meer. Het lijkt wel of mijn hoofd op slot zit!” Je hoort
dit kinderen nogal eens zeggen en in deze navorming ga je niet alleen dit
leren begrijpen, maar ook herkennen en aanpakken. Om goed te leren,
informatie goed op te kunnen nemen, is een optimale samenwerking
tussen je ogen (visuele input), oren (auditieve input), handen (fijn- en
sensomotorische input), voeten (grootmotorische sensomotorische
input) én je brein van het allergrootste belang. We weten dat iedereen
aangeboren dominanties heeft.
Elk kind en elke leerkracht heeft een oog, oor, hand-, voet- en breinvoorkeur.
Deze dominanties geven je kansen, maar kunnen je ook erg hinderen in
het opnemen, verwerken en weergeven van informatie, vooral als er stress
bij komt kijken.
In ontspannen situaties, zoals wanneer je je hobby beoefent, werken alle
input-, verwerkings- en outputkanalen links en rechts samen en komen we
dankzij een grote informatie-uitwisseling tot ongekende mogelijkheden.
Maar … onder stress werkt alles nog, alleen niet meer optimaal samen!
Je valt terug op je dominanties en dus op de ‘helft’ van je capaciteiten …
of minder!
In deze vorming leren we je om de dominanties te weten te komen van
jou en je kinderen, dominantieprofielen op te stellen én van hieruit te
redeneren om beter te begrijpen wat er met kinderen gebeurt die onder
stress komen te staan. Je krijgt de kans om van elk van de 32 mogelijke
combinaties te leren aangeven wat de kracht is van deze kinderen, wat de
valkuilen zijn onder stress, hoe ze het beste tot leren komen en waar de
echte aandachtspunten zitten.
Tussendoor maken we tijd vrij voor zeer sterke breinvriendelijke
bewegingstussendoortjes die het verschil kunnen maken voor kinderen.
Ook de invloed van jouw dominantieprofiel op je eigen manier van
lesgeven komt aan bod. Leerrijk en verhelderend.

doelgroep ook voor
zorgbegeleiders en therapeuten
begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren ontwikkelingsproblemen bij
kinderen.
datum do. 2 mei 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 100

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen,
oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel
informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een
contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info,
foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org

Kunstige kwasten!
Werken vanuit het experiment, plezier beleven aan schilderen, het proces
raadselachtig maken en plezant, vol uitdagingen én toch ook nog iets
creëren dat gezien mag worden. Daar gaan we voor in deze vorming. Op
zoek naar jouw schilderstalent, of verkies je eerder beeldhouwen voor de
verbeelding van je persoonlijk verhaal?
Tips en tricks, eenvoudige manieren van werken en haalbare korte
opdrachten om direct te gebruiken in je klas. We dagen de leerlingen uit in
techniek en beeld en bieden hen tegelijk plezier aan in deze kunstzinnige
vorming.
Kunstige kwasten is een boek dat ons veel inspiratie geeft, maar ook leuke
verhalen vertelt achter de kunstenaars, ons een blik doet werpen op de
kunst die de wereld deed veranderen en ons vertelt welke grote ideeën
bepaalde kunstenaars hadden.
Ook zonder boek weet ik jullie te boeien met verhalen en kan je via
internet alle info doorgeven aan de kinderen om gevarieerde beeldende
namiddagen te beleven! Je ontvangt haalbare beeldende opdrachten
gelinkt aan de kunstenaar, leuke wist-je-datjes en technische tips!
zelf meebrengen: schort en grote tas voor de gemaakte werkjes.
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doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum di. 13 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 101

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN & MUZISCHE VORMING
Het stiekeme nut van kunst
Een actieve workshop over kunst in de klas
In een maatschappij waarin creativiteit en innovatief denken steeds
belangrijkere vaardigheden worden, heeft kunst een extra waarde. Het
richt zich bij uitstek tot de verbeeldingskracht. Kunst is een krachtige vorm
van communicatie. Het leert ons de juiste vragen stellen.
In de statuten van de Commissie voor Onderwijs en Cultuur staat letterlijk:
‘Alle jongeren in Vlaanderen zouden kunsteducatie moeten genieten.’
Maar hoe maak je kinderen en jongeren warm voor een onderwerp dat
soms als vaag, abstract of complex wordt ervaren?
Deze nascholing geeft een antwoord op volgende vragen:
• Wat is kunst en wat kan het betekenen?
• Moet kunst altijd mooi zijn?
• Wat is kunsteducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk?
• Hoe kan je kunst integreren in alle vakken?
• Hoe kan je kinderen en jongeren naar kunst leren kijken?
• Hoe kan je kunst inzetten om creativiteit en verbeelding aan te wakkeren?
• Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?
• ...
Verschillende bronnen, methodieken en praktijkvoorbeelden komen
aan bod. We focussen op de beeldende kunsten maar we maken ook
uitstapjes naar de wereld van de dans, architectuur, fotografie …
Leer hoe je samen met je leerlingen kunst kan waarderen, ervaren en
beschouwen.
Kortom, ontdek het stiekeme nut van kunst.

doelgroep ook voor leraren
secundair onderwijs
begeleiding Joke Klaassen
illustrator en docent
beeldende vorming, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
datum woe. 21 nov. 2018, 14u - 17u
bijdrage € 45
(koffie/syllabus incl.)
cursuscode 18 102

Hedendaagse Belgische kunstenaars!
Wie zijn dezer dagen de toppers in ons land?
Plezier beleven in het schilderen, op een leuke manier in de voetstappen
van Bram Bogart terecht komen, waarbij het experiment hét belangrijkste
is. We kijken naar de werken van Tuymans en ontdekken hoe je grijs kan
mengen zonder zwart?
Tegenwoordig zijn er ook andere manieren om beelden te maken dan
klassiek met klei. Nick Ervinck is een pionier op het gebied van 3D-printing
en sculpturen maken. Zijn werk is magisch als je ernaar kijkt en boeit jong
en oud omwille van de complexiteit en zijn manier van werken. Jammer
genoeg is het niet haalbaar in een dag om een werk te printen, maar de
aanloop ernaartoe, kunnen we je wel laten zien!
We leggen het verschil uit tussen moderne en hedendaagse kunst en
verklaren waarom er zo veel vergissingen gebeuren. Voor onze Belgische
klassiekers kijken we naar kunstenaars als Pierre Alechinsky van de COBRA.
Ten slotte werpen we een blik op de straten en gebouwen en bewonderen
we onze grote Street Art-artiesten die prachtige graffiti of ‘pieces’ maken.
Zo ontdekken we werken van Gijs van Hee en Dzia. We stappen in hun
voetsporen door onze eigen schetsen te maken in hun stijl met inkt en ecoline.
Je gaat naar huis met beeldende opdrachten gelinkt aan een Belgische
kunstenaar, leuke wist-je-datjes en technische tips.
zelf meebrengen: schort en tas voor de gemaakte werkjes
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doelgroep ook voor leraren
buitengewoon onderwijs
begeleiding Inge Vanhoof
bezieler atelier Bazarts en creatieve
duizendpoot
datum vrij. 15 mrt. 2019, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus/materialen incl.)
cursuscode 18 103

DIRECTEUREN, ZORGBEGELEIDERS & BELEIDSONDERSTEUNERS

Directeuren,
zorgbegeleiders &
beleidsondersteuners
BEGRIJPEND lezen verbeteren? Aanbevelingen voor een leesbeleid!
Hoe goed zijn onze leerlingen in lezen? Het antwoord zal u niet meteen
bevallen. Uit het onderzoek PIRLS wordt duidelijk dat Vlaamse tienjarigen
op zo goed als alle vlakken achteruitgaan.
Ten opzichte van 2006, de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maken
onze leerlingen wereldwijd de scherpste daling. “Een alarmbel”, klinkt het
bij de Leuvense onderzoekers want lezen heb je voor alle vakken nodig.
Goed kunnen lezen is van groot belang. Als kinderen kunnen lezen,
kunnen ze informatie verwerken en hun wereld vergroten. Daarnaast is
het in het dagelijks leven van het grootste belang dat mensen vlot kunnen
lezen, omdat heel veel communicatie met geschreven tekst gebeurt.
Om een lees- en boekenbeleid in een multiculturele schoolcontext te
kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om de succesfactoren van een goed
leesbeleid te kennen en uit te diepen. In deze sessie krijg je een rode
draad voor een leesbeleid, goede praktijkvoorbeelden, tips en er is ruimte
om te leren van elkaar.
Deze concrete vragen komen o.a. aan bod:
Soms kunnen kinderen technisch lezen maar begrijpen ze inhoudelijk de
teksten niet. Hoe kan je deze kloof dichten?
Effect van leesplezier op woordenschat, spelling- en wiskundeprestaties?
Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand. Hoe kan je preventief
én effectief werken?
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begeleiding Daniëlle Daniëls
nascholer leesbevordering en
taalvaardigheid, procesbegeleider
van kinderen met leesproblemen
datum vrij. 12 okt. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 105
(koffie/lunch/syllabus/boek incl.)
cursuscode 18 104

DIRECTEUREN, ZORGBEGELEIDERS & BELEIDSONDERSTEUNERS
Ouders en kinderen begrijpen – begrenzen
Hoe doe je dat als leidinggevende?
We starten vanuit een helder communicatiekader waarbij het duidelijk
wordt waarom kinderen, maar ook ouders soms zo emotioneel reageren in
een gesprek. Als directie of zorgleerkracht worden we vaak ingeschakeld
als het contact tussen leerkracht en kind of tussen leerkracht en ouder
niet vlot meer verloopt. Op dat moment voelen we dat kinderen of
ouders in een afweerreactie zitten en zich terugtrekken. De start van zo’n
herstelgesprek is dan ook niet makkelijk.
In deze vorming gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een
aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in jouw
contact met kinderen en/of ouders. Ze zijn erop gericht de achterliggende
gevoelens en reacties van het kind en of de ouders beter te begrijpen en
tegelijk het gedrag te begrenzen waar nodig.
We bekijken ook hoe je als directie of zorgleerkracht vanop meer afstand
opnieuw de verbinding kan maken tussen ouders en leerkrachten. Als het
over ouders gaat, is het goed om weten dat de kinderen waarvoor wij
zorgen, ‘het liefste’ zijn wat ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan
ook heel gevoelig reageren wanneer het over ‘hun’ kinderen gaat. Deze
gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het
om gaat. We gebruiken een kader om te oefenen met de multidiversiteit
die onze klassen binnen komt. We hebben het over de loyaliteiten waarin
mensen zich gebonden voelen aan hun rugzak en verbonden aan hun
oorsprong.
We gaan uit van 7 basisvaardigheden: contact maken; jouw doel van het
gesprek vasthouden; spreken vanuit ‘eigen’ observaties; de positieve
krachten van het kind benoemen; leiding nemen en geven in een gesprek
en daarbij de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als
directie of zorgleerkracht; het gesprek goed afronden; nabespreken met
leerkrachten en collega’s.
We werken met ervaringen vanuit jullie praktijk. De eerste dag komen
vooral de gesprekjes met kinderen aan bod. De tweede dag focussen we
op de gesprekken met ouders en collega’s.

begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
data do. 11 okt. én do. 28 nov. 2018,
9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 105

Talentgedreven werken aan een positieve, succesvolle schoolcultuur
Gelukkige en zelfverzekerde medewerkers, dat wenst toch elke directie?
Door de talenten van je medewerkers zichtbaar te maken en actief in te
zetten, bouw je mee aan een positieve schoolcultuur. Want door te doen
waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het
bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.
In deze vorming leer je wat een talent precies is. Want het is veel meer dan
goed kunnen lesgeven. We behandelen vragen zoals:
Hoe ontdek je het talent van je medewerkers?
Hoe ontwikkel je dat talent?
Welke vaardigheden kunnen ze aanleren om meer uit hun talent te halen?
Dit levert heel veel nieuwe mentale energie op.
Je krijgt tips en tools die je helpen om in gesprek te gaan met je
medewerkers over hun talenten. We werken zeer praktijkgericht tijdens
deze tweedaagse vorming aan een strategie naar een talentgedreven
aanpak waarbij de focus ligt op het begeleiden van je medewerkers
zodat ze vol zelfvertrouwen voor de klas staan. We gaan voor talentvolle
medewerkers die vol zelfvertrouwen die positieve schoolcultuur succesvol
mee uitdragen!

63

doelgroep zorgbegeleiders,
directeuren en
beleidsondersteuners
begeleiding Ilse Gauthier
begeleidt en coacht mensen die
ondersteuning zoeken bij hun
persoonlijke ontwikkeling
data do. 8 nov. én di. 27 nov. 2018,
9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 106

Coaching, zelfzorg & persoonsvorming

coaching,
zelfzorg &
persoonsvorming
Coachend omgaan … met kinderen, ouders en collega’s … iets voor jou?!
Wil je als leerkracht inzetten op coachende vaardigheden bij je leerlingen?
Sta je voor onderwijs dat zelfvertrouwen en zelfinitiatief bij leerlingen
stimuleert?
Heb je oog voor de talenten van leerlingen en wil je ze hierin erkennen?
Is betrokkenheid op je leerlingen jouw handelsmerk of wil je hierin nog
groeien?
Wil je oudercontacten met een ontspannen gevoel voeren en je boodschap
zo formuleren dat ouders ze ook kunnen toelaten?
Wil je gevoelige informatie voor ouders/collega’s op een vlotte manier
brengen die deuren opent in plaats van sluit?
En … wil je bij dit alles ook je eigen energie bewaken en managen? Dan is
deze opleiding ‘coachend omgaan’ precies op maat van jou!
Onze aanpak is gebaseerd op inspirerend coachen, Appreciative Inquiry,
talent in actie en zelfdeterminatie. We besteden expliciet aandacht
aan coachende vaardigheden en veerkracht. In de opleiding gaan we
onmiddellijk aan de slag met inzichten en oefeningen, zonder rollenspelen,
maar puur zoals het in de realiteit ook verloopt. Verwacht geen didactische
werkvormen, wel coachende basisvaardigheden die in iedere situatie en
met ieder kind ingezet kunnen worden en tegelijk ook met collega’s,
ouders, directies.
Op een ontspannen, ongedwongen en toch gestructureerde manier
worden de sessies aangepakt. Je leert in een gemoedelijke, inspirerende
sfeer en gaat met hernieuwde energie naar huis. We werken 5 halve dagen
met een vaste groep leerkrachten.
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doelgroep leraren basis en
secundair onderwijs
begeleiding Kaatje Nevelsteen
docent, coach en coachtrainer
Lerarenopleiding Thomas More,
pedagoog gespecialiseerd in leer- en
gedragsproblemen en van daaruit
in zorgbreed onderwijs. Volgde de
opleiding ‘Waarderend coachen’,
opgeleid als coach bij YAR Vlaanderen,
volgde de basisopleiding ‘Reflecteren
en kernreflectie’ (Korthagen),
‘Verbindende communicatie’ (Erwin
Tielemans) en tal van workshops zoals
Zelfdeterminatie, Ontwikkelingsgericht
coachen van individuen en teams
(Rudy Vandamme), Appreciative
Inquiry (Kessels & Smit),
persoonsgerichte vorming en
familieopstellingen (Quinx).
data do. 4 okt. én di. 23 okt., 9u - 16u
én woe. 7 nov. 2018, 9u - 12u
plaats campus Vorselaar
herhaling do. 17 jan. én di. 29 jan.,
9u -16u én woe. 20 feb. 2019, 9u - 12u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 240
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 107

Coaching, zelfzorg & persoonsvorming
Waarderend coachen - basis
Onze aanpak is gebaseerd op inspirerend coachen, Appreciative Inquiry,
talent in actie en zelfdeterminatie
Je collega’s, leerlingen, patiënten, leidinggevenden, partner, vrienden,
enz. coachen? Dat kan, en het is niet eens zo moeilijk! Dit merk je in deze
interactieve opleiding waarbij je concrete vaardigheden en inzichten leert
waarmee je direct aan de slag kan gaan én verschil mee maakt. Coaching
is meer dan het voeren van een goede babbel: het is gericht op echt
resultaat, op enthousiasme (bij diegene die je coacht, en bij jou) en op
zelfinitiatief (“ondernemer” worden van je dromen, verlangens, daar
gaat het om). Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen (die de
gecoachte graag anders had willen zien), maar het kan ook gaan over
dingen die wel goed lopen: over bijvoorbeeld succesverhalen, waarbij je
nagaat hoe het komt dat het daar wel goed lukte en hoe je die inzichten in
andere situaties kan inzetten. We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’
(we kijken vooruit) en blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep
(de ‘verwenste situatie’).
In deze 4-daagse opleiding geven we je inzichten en oefenen we op
de basisvaardigheden van coaching. Centraal staat het oefenen met
feedback. De opleiding is gestructureerd, dynamisch en erg leerrijk.
Onze aanpak is ‘no-nonsense’, eerlijk, spontaan, plezant en best wel
eenvoudig. Het gebeurt niet op basis van ‘coach’-truckjes en techniekjes,
dat voelt de gecoachte gelijk aan.

doelgroep leraren, opvoeders,
vormingswerkers …
begeleiding Hans Mennes
docent, coach- en coachtrainer
Lerarenopleiding Thomas More
data di. 25 sept. én ma. 15 okt. én
di. 13 nov. én ma. 3 dec. 2018,
9u - 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 380
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 108

herhaling
begeleiding Kaatje Nevelsteen
docent, coach en coachtrainer
Lerarenopleiding Thomas More
data do. 31 jan. én di. 26 feb. én
di. 26 maart én do. 25 april 2019,
9u – 16u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 380
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 108bis

Waarderend coachen voor leidinggevenden - basis
Onze aanpak is gebaseerd op Inspirerend coachen, Appreciative Inquiry,
Talent in actie en zelfdeterminatie.
Coaching vanuit waardering is een krachtig instrument om medewerkers
te stimuleren, resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking
te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën
te genereren, een andere aanpak te ontwikkelen, meer werkplezier te
creëren... Coaching is meer dan het voeren van een goede babbel: het is
gericht op echt resultaat, op enthousiasme (bij diegene die je coacht, en bij
jou) en op zelfinitiatief (“ondernemer” worden van je dromen, verlangens,
daar gaat het om). Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen (die
de gecoachte graag anders had willen zien), maar het kan ook gaan over
dingen die wel goed lopen: over bijvoorbeeld succesverhalen, waarbij je
nagaat hoe het komt dat het daar wel goed lukte en hoe je die inzichten in
andere situaties kan inzetten. We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’
(we kijken vooruit) en blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep
(de ‘verwenste situatie’).
In deze 4-daagse interactieve opleiding leer je concrete vaardigheden en
inzichten waarmee je direct aan de slag kan gaan én waarmee je echt
verschil maakt. We leren structuur brengen in het gesprek (en een traject)
en oefenen stapsgewijs vaardigheden in die coaching krachtig doen
verlopen. Centraal in onze aanpak staat het oefenen met het geven van
feedback.
Onze aanpak is ‘no-nonsense’, eerlijk, spontaan, plezant en best wel
eenvoudig. Het gebeurt niet op basis van ‘coach’-truckjes en techniekjes,
dat voelt de gecoachte gelijk aan.
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doelgroep leidinggevenden uit het
basis en secundair onderwijs
begeleiding Hans Mennes
docent, coach- en coachtrainer
Lerarenopleiding Thomas More,
volgde o.a. de opleidingen
inspirerend coachen (basisen vervolgtraining en
persoons- en zijnsvragen
Jef Clement), kernreflectie
(Korthagen), ervaringsleren
(Outwardboundschool),
Sherborne (Dialoog), Axenroos
& Bejegeningsmethode (N.
Cuvelier), rots en water (basisen vervolgtraining) en tal
van workshops Appreciative
Inquiry, talentontwikkeling en
zelfdeterminatie.
data ma. 4 jan. én di. 26 feb. én
woe 27 mrt. en di. 30 apr. 2019,
9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 380
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 109

Coaching, zelfzorg & persoonsvorming
Waarderend coachen – verdieping
In deze 6-daagse interactieve vervolgtraining bouwen we verder op de
vaardigheden uit de basisopleiding en verbreden & verdiepen we jouw
coaching. Dit doen we door verder in te gaan op de gespreksstructuur en
de vaardigheden die jouw coaching krachtiger maken.
We onderzoeken hoe de inzichten voor onszelf werken en bekijken hoe
deze doorleefd kunnen ingezet worden in de communicatie met en
coaching van anderen.
We creëren een stimulerende werkcultuur en dagen elkaar uit om in en buiten
de sessies bewust aan de slag te gaan met de inzichten en vaardigheden.
We hanteren een duidelijke opbouw doorheen de sessies en gaan in op
elkaars vragen.
Een greep uit de thema’s:
• we oefenen op meer uitdagend en ontspannen hanteren van de GrroW
en basisvaardigheden,
• we geven inzicht in de dynamiek van overtuigingen en leren je er bewust
mee omgaan in communicatie en coaching
• we verdiepen feedbackcultuur als fundament van een stimulerende leefen werkomgeving en bespreken werkende ideeën voor implementatie
in de eigen context
• we leren hoe we via het bewust gebruik van talenten en andere
krachtbronnen regie houden op de energiehandleiding en autonome
motivatie en vertalen dit naar jouw coachwerk
• we geven inzicht in werkelijk toelaten (van gevoelens), “bestaansrecht”,
identiteit en relaties tussen mensen en geven concrete voorbeelden van
het aanwenden van deze inzichten in communicatie en coaching

doelgroep leraren,
leidinggevenden, opvoeders,
vormingswerkers …
begeleiding Hans Mennes
docent, coach- en coachtrainer
Lerarenopleiding Thomas More,
data ma. 21 & di. 22 jan. én
ma. 18 & di. 19 feb. én ma. 18 en
di. 19 mrt. 2019, 9u - 16u30
plaats campus Turnhout
bijdrage € 630
(koffie/lunch/ syllabus incl.)
cursuscode 18 110

Leven vanuit je talenten
Als leerkracht en/of begeleider vervullen we een behoorlijke deel van onze
opdracht in het ‘zorgen’ voor anderen. We willen onze taak zo goed mogelijk
vervullen. Vaak vergeten we daarbij echter zorg te dragen voor onze eigen
persoonlijke ontwikkeling. Dan is het belangrijk om even stil te staan bij wie
je bent als persoon en terug te gaan leven vanuit je talent. Want leven vanuit
je talent geeft je energie en maakt je krachtig als persoon.
In deze vorming leer je wat en talent precies is. Het is niet enkel iets wat
we gewoon goed kunnen. Het is veel meer dan dat. We gaan op zoek
naar jouw talenten en hoe je deze verder kan ontwikkelen. Je leert jouw
talenten actief in te zetten in je gezinssituatie, je relaties … Het bezorgt je
een positiever zelfbeeld met meer veerkracht en zelfvertrouwen.
Leven vanuit je talent geeft je energie! Want wees nu eerlijk; die dingen
doen waar je goed in bent én waar je blij van wordt, dat wil toch iedereen.

doelgroep leraren, zorgbegeleiders,
vormingswerkers en opvoeders
begeleiding Ilse Gauthier
begeleidt en coacht mensen die
ondersteuning zoeken bij hun
persoonlijke ontwikkeling
datum di. 19 feb. 2019, 9u – 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 111

Mijn job is top! Toch? 50+ en nog (tevreden?) aan de slag
Werken in een kleuterschool is een stevige klus!
Heb je op sommige dagen het gevoel dat het je allemaal boven het hoofd
groeit. Kinderen met een stickertje, verwende kinderen, inspectie die
veeleisend is, eindtermen, M-decreet, anderstalige nieuwkomers in je klas
en dan nog die ouders aan je deur … Maar ook collega’s met een vraag
of nood aan een babbel, en de directie die mee over je schouder kijkt …
Vraag jij je ook wel eens af waarom je deze job ook alweer gekozen hebt
en hoe lang je het nog volhoudt? In deze workshop gaan we samen op
zoek naar de kleine en grote dingen die je werk weer wat haalbaarder
maken. Waar word jij happy van en wat geeft je energie?
We gebruiken hierbij het kader van de kernkwaliteiten van Daniël Ofman.
We maken een persoonlijke, creatieve neerslag van je zoekproces, maar
delen ook met collega’s.
Je krijgt tips mee naar huis om concreet mee aan de slag te gaan,
individueel, of in je team.
zelf meebrengen: kleurpotloden
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doelgroep leraren kleuteronderwijs
50+
begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer
datum do. 22 nov. 2018, 9u - 15u30
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 112

Coaching, zelfzorg & persoonsvorming
Zelfzorg voor leraren, opvoeders, vormingswerkers …
In de introductie leren we hoe we kunnen blijven voldoen aan
verwachtingen zonder onszelf daarbij te verliezen. We gaan na hoe we
kunnen blijven (les)geven zonder ons energiepeil uit het oog te verliezen.
Via eenvoudige oefeningen ontdekken we hoe we denkfouten maken en
daardoor energievreters creëren. Door valkuilen te benoemen en te leren
kijken naar het onzichtbare onderscheiden we interpretatie van feiten.

datum ma. 14 jan. 2019, 9u – 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 113

In de basisvorming leren we hoe je verwachtingen als een uitdaging kan
zien i.p.v. een beproeving. Door te leren omgaan met de eigen imperfecties
en kwetsbaarheid niet langer te beoordelen komt er ruimte voor mildheid.
Je leert uit gaan van eigen kracht en nuchter te kijken zonder beïnvloeding
van emotie. We leren omgaan met verwachting en oordeel.

datum ma. 28 jan. 2019, 9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 113bis

Tijdens de vervolgdag gaan we na hoe we de geleerde kaders kunnen
toepassen op dagdagelijkse situaties. We leren een onderscheid maken
tussen het proces (de weg er naartoe) en het product (het resultaat/
de verwachting). Door zorg te hebben voor het eigen proces, leren we
van verandering een uitdaging maken. We gaan op zoek naar onze
comfortzone en leren angsten doorprikken om zo grenzen te verleggen.
We leren voor onszelf en voor anderen een veilige basis te creëren.
Resultaat: inspiratie en uitdaging i.p.v. strijd en onzekerheid.

datum do. 21 feb. 2019, 9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 113tris
terugkomdag do. 14 mrt. 2019,
9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 114
begeleiding Annemie Wolfs
docent en studentencoach
Thomas More.

Zelfzorg voor leidinggevenden directeuren, zorgbegeleiders, beleidsondersteuners ….
Als eindverantwoordelijke gaat de zorg vaak naar de anderen. In de
introductie leren we hoe we kunnen blijven voldoen aan verwachtingen
en leren we omgaan met weerstand van anderen zonder onszelf daarbij te
verliezen. We gaan na hoe we kunnen blijven staan zonder ons energiepeil
uit het oog te verliezen. Via eenvoudige oefeningen ontdekken we hoe we
denkfouten maken en daardoor energievreters creëren. Door valkuilen
te benoemen en te leren kijken naar het onzichtbare onderscheiden we
interpretatie van feiten.

datum di. 15 jan. 2019, 9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 115

In de basisvorming kijken we naar frustratie bij onszelf en de anderen en
gaan na wat maakt dat we steeds op gelijkaardige situaties leeglopen. We
gaan aan de slag met praktische tricks om het begrenzen te bewaken. We
leren communiceren vanuit beleving (hoe is het voor mij/voor jou) i.p.v.
vanuit inhoud (de handeling). We leren omgaan met verwachting en oordeel.

datum do. 31 jan. 2019, 9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 115bis

Op de vervolgdag gaan we na hoe we de geleerde kaders kunnen
toepassen op dagdagelijkse situaties. We leren een onderscheid maken
tussen het proces (de weg er naartoe) en het product (het resultaat/de
verwachting). We creëren een veilige sfeer om te komen tot openheid en
ervaren dat kwetsbaarheid een hefboom is om te ‘leren’. We gaan op zoek
naar comfortzones en leren angsten doorprikken.

datum di. 12 feb. 2019, 9u -16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 115tirs
begeleiding Annemie Wolfs
docent en studentencoach
Thomas More.
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Coaching, zelfzorg & persoonsvorming
Possible Futures! een inspiratiedag over wereldburgerschapseducatie
Onderwijs en wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wil je de wereld meer in je klas en je klas meer in de wereld te brengen?
Dan is Possible Futures! iets voor jou.
Tijdens deze inspiratiedag zetten we je op weg om op een creatieve en
eigentijdse manier aan de slag te gaan met ‘de wereld’ in je klas en school.
Wij leveren enkele basistechnieken aan om samen met je leerlingen met
een open blik naar de wereld te kijken.
deel 1 – stilstaan bij …
• cultuur en wereldburgerschap
• elk kind dat de wereld met zich meebrengt
• de super-diverse samenleving van vandaag
• de open blik van de kunstenaar
deel 2 – aan de slag!
• over jouw Possible Futures!
• over de mogelijkheden voor jouw les-, klas- en/of schoolpraktijk
• over de manier om wereldburgerschapseducatie kwaliteitsvol in praktijk
te brengen

doelgroep leraren basis en
secundair onderwijs, directeuren,
beleidsondersteuners … kortom
iedereen die wil stilstaan bij de
eigen visie op onderwijs en wereld
begeleiding Joke Klaassen
illustrator en docent
beeldende vorming, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
Koen Cools
historicus en docent
wereldoriëntatie, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
datum do. 22 nov. 2018, 9u - 16u
plaats: campus Vorselaar
bijdrage € 95
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 116

Possible Futures! een ervaringstraject over wereldburgerschap – cultuur onderwijs – hedendaagse kunst - toekomst
Onderwijs en wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wil je de wereld meer in je klas en je klas meer in de wereld te brengen?
Dan is Possible Futures! iets voor jou.
Tijdens dit ervaringstraject laten we je met een open blik naar de wereld
kijken. We zetten je op weg om zelf creatief aan de slag te gaan.
We houden halt bij jouw waarden en opvattingen over maatschappij en
onderwijs. We maken tijd vrij om te luisteren, te kijken, te lezen en te
schrijven. Tijd die aansluit bij de oproep van ministers en experten om
burgerschapsvorming een stevige plaats te geven in het onderwijs.
Richt je blik op de wereld en het onderwijs van morgen: Possible Futures!
Possible Futures 1 - De wereld in je school
• over cultuur en wereldburgerschap
• over mondiale vorming die verder gaat dan couscous en djembé
Possible Futures 2 - De kunst om te kijken – Verbeke Foundation Kemzeke
• een dag op een unieke locatie: we slaan de brug tussen kunst en
maatschappij
• over elk kind dat een wereld met zich meebrengt, over de ‘super-diverse’
samenleving van vandaag
Possible Futures 3 - De wereld in jouw klas & jouw klas in de wereld
• over jouw Possible Futures!
• over de concrete mogelijkheden voor jouw klas en school
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doelgroep leraren basis en
secundair onderwijs, directeuren,
beleidsondersteuners … kortom
iedereen die wil stilstaan bij de
eigen visie op onderwijs en wereld
begeleiding Joke Klaassen
illustrator en docent
beeldende vorming, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
Koen Cools
historicus en docent
wereldoriëntatie, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
data woe. 13 feb., 9u -12u30 én
di. 26 feb., 10u-15u in Kemzeke én
woe. 13 mrt. 2019, 9u-13u
(lunch incl.)
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 190
(koffie/lunch/syllabus incl.)
cursuscode 18 117

Coaching, zelfzorg & persoonsvorming
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LESSENREEKS ISLAM

lessenreeks
Islam

Lessenreeks Islam
doelgroep leraren basis en secundair onderwijs, directeuren en alle
geïnteresseerden
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom.
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere godsdiensten
en andersgelovigen boeit ons.
Wil jij je moslimleerlingen beter begrijpen?
Wil jij bepaalde situaties uit de schoolpraktijk in een ruimer kader kunnen
plaatsen?
Wil jij actuele kwesties met kennis van zaken benaderen?
Wil jij heel wat gelijkenissen ontdekken tussen koranverzen en bijbelse
verzen?
Wil jij de eigenheid van het islamitisch geloof ontdekken?
Volg dan, samen met de Thomas More studenten, de avondreeks islam.
De hele reeks omvat 10 dinsdagavonden van oktober tot half december.
Je kan er ook voor kiezen om een deel van de lessenreeks te volgen.
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“Heel wat schoolse situaties werden
gaandeweg duidelijker voor me.”
Annemie Damen, Sint-Jozefscollege
Turnhout
“Ik wist niet dat er zoveel
gelijkenissen waren met het
christelijk denken.”
Gwenda Dewachter, Sint-Lutgardis,
Schilde
“Heel fijn om les te krijgen van
een moslim die een enorme kennis
bevattelijk kon brengen.”
Martine Aerts, Sint-Elisabethschool,
Zoersel.
(deelnemers 2016-2017)

LESSENREEKS ISLAM
Lessen 1-3: Het leven van de profeet Mohammed
In dit leerdomein komen de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van
de profeet Mohammed aanbod. In welke context groeide hij op? Hoe was
hij als mens? Wat was zijn rol als profeet?
Aan de hand van teksten uit de biografie van de profeet Mohammed
zullen we in drie sessies stil staan bij de belangrijkste lessen die we uit zijn
leven kunnen trekken voor onze hedendaagse Europese context, en we
maken tijd voor actuele casussen uit de onderwijspraktijk.
Ter voorbereiding van de lessen is er ook digitaal lesmateriaal (niet
verplicht).

begeleiding Kamel Essabane
docent islamitische godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
data les 1 di. 2 okt. | les 2 di. 9 okt.
| les 3 di. 16 okt. 2018, 18u30 20u30
plaats campus Turnhout
bijdrage € 75 (koffie/syllabus incl.)

Lessen 4-5: Islamitische geloofsleer
In dit leerdomein staan we tijdens twee avonden stil bij de essentie van
het islamitische geloof. Wat houdt het geloof in één God precies in voor
moslims? Wat is de relatie tussen geloof en goed gedrag? Wat zijn de
andere geloofsfundamenten waar moslims in geloven? Hoe denken
islamitische theologen en filosofen over de verhouding tussen geloof,
kennis en goed gedrag?
Tijdens deze twee avonden maken we tijd voor actuele casussen uit de
onderwijspraktijk.
Ter voorbereiding van de lessen is er ook digitaal lesmateriaal (niet
verplicht).

begeleiding Kamel Essabane
docent islamitische godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
data les 4 di. 23 okt. |
les 5 di. 6 nov. 2018, 18u30 - 20u30
plaats campus Turnhout
bijdrage € 50 (koffie/syllabus incl.)

Lessen 6-8 Inleiding in Koran en Hadith
In dit leerdomein staan we stil bij de twee fundamentele bronnen van
de islam: de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed
(Hadith). In welke context is de Koran geopenbaard en overgeleverd?
Welke belangrijke thema’s komen erin voor? Hoe moeten we de Koran
benaderen en interpreteren? Wat zegt de Koran over de positie van de
vrouw, homoseksuelen en andersgelovigen? Hoe zijn hadiths overgeleverd
en hoe belangrijk zijn ze naast de Koran?
Tijdens deze drie avonden maken we tijd voor actuele casussen uit de
onderwijspraktijk.
Ter voorbereiding van de lessen is er ook digitaal lesmateriaal (niet
verplicht).

begeleiding Kamel Essabane
docent islamitische godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
data les 6 di. 13 nov. |
les 7 di. 20 nov. | les 8 di. 27 nov.
2018, 18u30 - 20u30
plaats campus Turnhout
bijdrage € 75 (koffie/syllabus incl.)

Lessen 9-10: Islam en cultuur
In het laatste leerdomein nemen we de invloed die islam heeft op het
culturele leven van moslims onder de loep. Hoe heeft de islam heeft zich in
een korte tijd over de wereld verspreid en verschillende culturen beïnvloed?
Hoe hebben verschillende culturen invloed gehad op verschillende
uitingen van de islam. Hoe worden de islamitische feestdagen gevierd?
Waarom is de familie in de islam belangrijk? Welke visies zijn er op andere
godsdiensten?
Ook tijdens deze twee avonden maken we tijd voor actuele casussen uit
de onderwijspraktijk.
Ter voorbereiding van de lessen is er ook digitaal lesmateriaal (niet
verplicht).
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begeleiding Kamel Essabane
docent islamitische godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
data les 9 di. 4 dec. |
les 10 di. 11 dec. 2018,
18u30 - 20u30
plaats campus Turnhout
bijdrage € 50 (koffie/syllabus incl.)

Mentoropleiding

mentoropleiding

Teamtraject over mentorschap
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces
op de stageplek. De mentor zorgt voor begeleiding, maar is ook
medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur
tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.
In een nieuw traject voorzien we een aanbod van 3 sessies van 2u (totaal
van 6u) om lerarenteams (kleuter- en lager onderwijs) wegwijs te maken
in het stageconcept. Daarnaast worden ook vaardigheden getraind die
zinvol zijn in de begeleiding van studenten maar die ook ingezet kunnen
worden binnen het team.
Thema’s die hierbij aan bod komen zijn feedback geven, kernkwaliteiten
en hoe die kaders inzetten bij het begeleiden van studenten, schriftelijke
evaluatie, enz.
Deze sessies kunnen gepland worden tijdens een personeelsvergadering
of pedagogische studiedag in het 2de semester.
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doelgroep teams kleuter- en lager
onderwijs
begeleiding An Severeyns
pedagoog en docent in de opleiding
kleuteronderwijs Thomas More
Carin Smolderen
praktijkcoördinator, pedagoog
en docent in de opleiding lager
onderwijs Thomas More
Opgelet! tijdig aanvragen via
ann.verheyen@thomasmore.be of
014 508 169

Mentoropleiding
Groeien als kleuterleraar in mentorschap
Een goede samenwerking met het werkveld is erg belangrijk om
kwaliteitsvolle leraren op te leiden. Dat wordt vooral tijdens de stage erg
duidelijk. Samen met het werkveld willen wij onze studenten alle kansen
geven om te leren door ervaring in de praktijk.
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces
op de stageplek. De mentor zorgt voor de dagelijkse werkbegeleiding
(concrete feedback en tips) en leerbegeleiding (reflectiebegeleiding) van
de student. De mentor is ook medebeoordelaar van het stageleerproces
en een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de
opleiding.
Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn?
In deze opleiding sta je stil bij je eigen professioneel handelen, verscherp
je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden en maak je kennis
met recente evoluties binnen de lerarenopleiding en het praktijkconcept
‘Samen opleiden’.

doelgroep leraren kleuteronderwijs
begeleiding An Severeyns
pedagoog en docent in de opleiding
kleuteronderwijs Thomas More
data do. 21 feb. én do. 14 mrt. én
do. 28 mrt. én do. 25 apr. 2019,
9u – 15u
plaats campus Vorselaar
bijdrage € 250
(koffie/lunch/syllabus incl.)
gratis voor scholen die
samenwerken met de opleiding in
het kader van ‘samen opleiden’.
cursuscode M1

Opgelet
Directies geven bij de start van het
academiejaar zo snel mogelijk aan
of ze graag vervangingen wensen
van hun mentoren. Een aanvraag
dient min. 3 weken op voorhand te
gebeuren. Deze aanvragen worden
op een overzichtslijst geplaatst voor
onze studenten, waarna studenten
zich hiervoor kunnen inschrijven.
We kunnen een vervanging niet
garanderen, we doen wel ons
uiterste best om dit te realiseren.
Aanvraag mailen naar:
stage.kleuteronderwijs.vorselaar@
thomasmore.be

Groeien als leraar in mentorschap
Als lerarenopleiders zijn we er ons van bewust dat een goede samenwerking
met het werkveld erg belangrijk is om kwaliteitsvolle leraren op te leiden.
Zeker tijdens de stages wordt dit erg duidelijk. We willen, samen met het
werkveld, onze studenten alle kansen geven om te leren door ervaring in
de praktijk.
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun
leerproces op de stageplek. Het is de mentor die zorgt voor de dagelijkse
werkbegeleiding (concrete feedback en tips) en leerbegeleiding
(reflectiebegeleiding) van de student. Daarnaast is de mentor
medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur
tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.
Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn?
In deze opleiding sta je stil bij je eigen professioneel handelen, verscherp
je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden en maak je kennis
met recente evoluties binnen de lerarenopleiding en het praktijkconcept.
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doelgroep leraren lager onderwijs,
leraren lichamelijke opvoeding
en begeleiders in de educatieve,
recreatieve, culturele en sportsector
begeleiding Carin Smolderen
stagecoördinator, pedagoog
en docent in de opleiding lager
onderwijs Thomas More
data di. 12 feb. én di. 19 feb. én
di. 2 apr. én di. 30 apr. 2019, 9u - 16u
plaats campus Turnhout
bijdrage € 250
(koffie/lunch/syllabus incl.)
gratis voor scholen die
samenwerken met de opleiding in
het kader van ‘samen opleiden’.
cursuscode M2

Mentoropleiding
Eén teen in het water … over de begeleiding
van eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs
Kreeg jij ze ook al in jouw klas, onze eerstejaarsstudenten? Schuchter en
onzeker of net met veel branie … zoekend naar hun plek in de klas, de
school, het team. Studenten die hun eerste stappen zetten in het hoger
onderwijs, hebben nog best veel begeleiding nodig, zeker op stage.
In deze sessie staan we stil bij onze kindgerichte visie op goed
kleuteronderwijs en hoe die visie de stage én de hele opleiding vormgeeft.
Daarnaast leer je hoe je onze eerstejaars de knepen van het vak leert,
hen kan coachen en ondersteunen, zodat zij snel hun koudwatervrees
overwinnen en een duik in het diepe durven wagen.

doelgroep mentoren die een
eerstejaarsstudent kleuteronderwijs
begeleidt of begeleid heeft
begeleiding An Severeyns
pedagoog en docent in de opleiding
kleuteronderwijs Thomas More
datum di. 13 nov. 2018, 9u - 15u
plaats campus Vorselaar
cursuscode M3

Eén teen in het water … over de begeleiding
van eerstejaarsstudenten lager onderwijs
Kreeg jij ze ook al in jouw klas, onze eerstejaarsstudenten? Schuchter en
onzeker of net met veel branie … zoekend naar hun plek in de klas, de
school, het team. Studenten die hun eerste stappen zetten in het hoger
onderwijs, hebben nog best veel begeleiding nodig, zeker op stage.
In deze sessie staan we stil bij onze kindgerichte visie op goed
kleuteronderwijs en hoe die visie de stage én de hele opleiding vormgeeft.
Daarnaast leer je hoe je onze eerstejaars de knepen van het vak leert,
hen kan coachen en ondersteunen, zodat zij snel hun koudwatervrees
overwinnen en een duik in het diepe durven wagen.

doelgroep mentoren die een
eerstejaarsstudent lager onderwijs
begeleidt of begeleid heeft
begeleiding Carin Smolderen
praktijkcoördinator, pedagoog
en docent in de opleiding lager
onderwijs Thomas More
datum do. 18 okt. 2018, 9u – 15u
plaats campus Turnhout
cursuscode M4

Loslaten doet groeien … over de zelfstandige stage van derdejaarsstudenten
‘Geef mij maar een derdejaars’, horen we vaak bij onze mentoren, ‘daar
kan je tenminste van op aan’. Studenten die stilaan de eindmeet naderen,
hebben inderdaad heel wat in hun mars en kunnen voor de mentor en
de school soms een echte meerwaarde zijn. Maar hen begeleiden in die
laatste rechte lijn vraagt van mentoren ook veel vertrouwen om te durven
loslaten en de klas ‘uit handen’ te geven.
In deze sessie verkennen we hoe je onze derdejaarsstudenten tijdens hun
zelfstandige stage dat vertrouwen kan schenken en tegelijk ook je rol van
begeleider en beoordelaar kan opnemen, in het bijzonder wanneer het
onverwacht toch nog mis dreigt te lopen.

doelgroep mentoren die een
derdejaarsstudent tijdens zijn
uitgroeistage begeleidt of begeleid
heeft
begeleiding An Severeyns
pedagoog en docent in de opleiding
kleuteronderwijs Thomas More
Carin Smolderen
praktijkcoördinator, pedagoog
en docent in de opleiding lager
onderwijs Thomas More
datum do. 14 feb. 2019, 9u – 15u
plaats campus Vorselaar
cursuscode M5
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Mentoropleiding
Ja, maar … over feedback geven en (leren) ontvangen
Onze studenten leren vooral van de feedback die zij van hun mentoren
krijgen. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Want goede feedback geven
is best lastig, zeker als een student steeds een antwoord klaar heeft,
voortdurend uitvluchten zoekt of dichtklapt.
In deze sessie ontdek je de kracht van open communicatie. Er is aandacht
voor het bekrachtigen. Daarnaast leer je ook betrokken confronteren:
verwoorden waar het op staat, helder en kordaat, maar op een
opbouwende manier en met oog voor het welbevinden van de student,
ook als die in de weerstand gaat.

doelgroep alle mentoren
begeleiding An Severeyns
pedagoog en docent in de opleiding
kleuteronderwijs Thomas More
Carin Smolderen
praktijkcoördinator, pedagoog
en docent in de opleiding lager
onderwijs Thomas More
datum di. 12 mrt. 2019, 9u - 15u
plaats campus Turnhout
cursuscode M6
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NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS

nascholing voor
schoolteams

Praktische informatie
Beste directeur
Hierna volgt een beknopte voorstelling van het nascholingsaanbod voor uw schoolteam:
de eerste thema’s zijn gericht op de didactische of pedagogische professionalisering van de leerkracht, daarna volgen
de themanascholingen gericht op het ontwikkelingsproces van het team als team.
Hopelijk vindt u in de voorgestelde thema’s een zinvol aanknopingspunt voor een nascholing op maat van uw schoolteam.
Ook voor vorming gericht op het ontwikkelingsproces van het schoolteam als team of voor een teamcoaching op maat
kan je een beroep doen op het Donchecentrum, evenals voor langlopende professionaliseringstrajecten (bijvoorbeeld
als opvolging van een doorlichtingsverslag).
Tal van schoolteams doen jaarlijks beroep op het Donchecentrum. Voor een vlotte planning vragen we u om ons tijdig
te contacteren.

Aanvraag voor een teamgerichte vorming
1. U kan een aanvraagformulier invullen bij het gekozen thema via onze website: www.donche.be of u kan telefonisch
contact opnemen (014 508 169) of via mail (donche@thomasmores.be ) met het Donchecentrum.
Vermeld hierbij volgende gegevens:
• thema van de vorming
• voorstel datum/data waarop u de vorming wenst in te richten
• aantal deelnemers (maximum 20 deelnemers)
• per bijkomende deelnemer 25 euro
• gegevens van de school
• plaats waar de vorming zal doorgaan (indien verschillend van de schoolgegevens)
2. De coördinator van het Donchecentrum overlegt met de nascholer over de mogelijkheid van inrichting van de
vorming.
3. Er wordt opnieuw contact met u opgenomen om de aanvraag al dan niet te bevestigen.
4. Het Donchecentrum maakt een overeenkomst op met de school in tweevoud. Deze wordt u ter ondertekening opgestuurd.
5. De betaling van de schoolteamvorming gebeurt na afloop.

Afspraken i.v.m. de kosten voor een teamgerichte nascholing 2018 - 2019
Voor een sessie van 3 uren: € 500
De verplaatsingskosten van de nascholer en eventuele kopieën zijn niet inbegrepen.
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NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS
thema 1: Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij de jongste kleuters
Als we met de jongste kleuters aan het werk zijn horen we vaak: ‘ikke
zelf doen’. ‘ik wil nu … dat hebben …’ ze zitten volop in hun ik-fase, ze
onderzoeken wat ze zelf kunnen en zelf willen kunnen. Hoe kunnen we
jonge kinderen plezier laten beleven aan de ontdekkingstocht van dingen
zelf doen en hoe kan dat gegeven bijdragen tot zelfvertrouwen? Wat
kunnen we concreet doen en onder welke omstandigheden kunnen kleine
kinderen die ervaringen opdoen die tot vaardigheden leiden? We hebben
het dan niet alleen over de vaardigheden om doe-dingen zelfstandiger
aan te pakken, maar evengoed over vaardigheden die hun emotionele en
sociale welzijn zullen versterken.

begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

thema 2: Kinderen en echtscheiding
Ook vaak bezorgd over de vele kinderen die opgroeien in een gebroken
nest, over de vele nieuwe gezinssamenstellingen en hoe deze kinderen
de scheidingen van hun ouders kunnen verwerken? We gaan dieper in op
de rol die we als leraar kunnen hebben in het proces van het kind dat met
(echt)scheiding te maken krijgt. We gaan aan de slag met werkvormen en
oefenen in woorden geven, we wisselen uit hoe we met bepaalde feesten
als Moederdag, Vaderdag, Nieuwjaar… omgaan. Hoe kunnen we het kind
steunen in het ‘mogen loyaal zijn’ aan beide ouders? Scheiden doet wel
degelijk pijn, niet eventjes maar langdurig en alle gezinsleden zullen het er
moeilijk mee hebben. Kinderen begrijpen de veranderingen in hun leven
vaak niet en vragen zich angstig af wat er met hen gaat gebeuren. En
al zijn ouders zich er vaak niet van bewust, kinderen piekeren ook over
het welzijn van hun ouders, die nu zo boos en verdrietig lijken. Als wij
het kunnen opbrengen om ons niet veroordelend op te stellen naar de
ouders, dan scheelt dit, ook in het contact met het kind.

begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

thema 3: Als de dood voor dood op school
Hoezeer we ook zouden willen dat jonge kinderen in hun leven gespaard
blijven van grote verliezen, de realiteit is anders.
Kinderen worden soms geconfronteerd met de dood van een dierbaar
persoon, maar evengoed kan de dood van hun lievelingsdier hen heel
erg raken. En het wordt hoe langer hoe ingrijpender, de cijfers over
zelfdodingen in Vlaanderen zijn hoog. Het verdriet komt je klas, je school
binnen en je voelt het appèl van de ouders en de kinderen en je wilt
ondersteunend zijn maar hoe doe je dat? Wat zeg je wel, wat zeg je niet?
We gaan op zoek naar welke handvatten we als leraren kunnen aanreiken in
dit proces. We bekijken welke rouwtaken er zijn en hoe we ondersteunend
kunnen werken. Hoe kunnen wij als leraren nabij zijn in rouw en verdriet?
Welke concrete materialen: prentenboeken, klei, verf, verhalen, symbolen …
kunnen ons hierbij helpen?
Tegelijk kan dit thema ook opengetrokken worden naar het thema
‘omgaan met verlies’ in al zijn contexten. Er kan immers niet afgebakend
worden waar kinderen allemaal wel of niet om kunnen rouwen.
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begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS
thema 4: Praten met kinderen, hoe doe je dat?
Meer oog voor de binnenwereld van kinderen
Als leerkrachten willen we zo graag dat kinderen zich goed in hun vel
voelen en dat ze komen vertellen wanneer hen iets dwars zit. Maar hoe
kan je kinderen uitnodigen tot praten en wat als een kind jou iets ‘moeilijk
begrijpbaar’ komt vertellen? Zolang je niet precies weet wat er in het
hoofd van het kind omgaat, kan je er immers niet achter komen wat zijn
gedrag stuurt. Hoe kan je het kind aanzetten om door te gaan in zijn/
haar verhaal? Kinderen komen niet vanzelf tot communiceren, ze hebben
er onze hulp bij nodig. Uit onderzoek blijkt dat het kunnen woorden
geven en afstand nemen van je gedrag, je voelen, je denken een zeer
belangrijke vaardigheid is om vanuit zelfvertrouwen in de wereld te staan.
In de training gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal
communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met
kinderen. Ze zijn erop gericht om de achterliggende gevoelens en reacties
van het kind beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar
nodig. De technieken komen uit de kindertherapeutische communicatie
zoals die gebruikt worden in de integratieve kindertherapie.

begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

thema 5: Begeleiding van kinderen met faalangst
Als we het hebben over faalangst, dan gaat het letterlijk om bang zijn om
te falen. Faalangst is die angst die niet zozeer slaat op wat je nu moet
doen, maar op de kans of de zekerheid dat dat zal mislukken. Faalangst
is dus een vorm van angst die optreedt bij het leveren van te beoordelen
prestaties, waarbij de concentratie op een mogelijke mislukking de
aanwezige kennis en vaardigheden blokkeert. Op school zijn we heel erg
bezig met het nastreven van eindtermen, ontwikkelingsdoelen en daarvoor
moeten we af en toe meten. Is dit meten van de kinderen nu slecht of niet
in het licht van faalangst? Een eenduidig antwoord lijkt niet te bestaan, het
is immers belangrijk dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, en
dat kinderen zichzelf als kundig kunnen ervaren. Te veel vrijheid kan leiden
tot onduidelijkheid. Te veel structuur en tijdsdruk kan leiden tot stress. Het
is dus belangrijk om een juiste tussenweg te vinden.

begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

thema 6: Hoe vrije teksten en vrije tekeningen een hulpmiddel kunnen zijn als
kinderen het emotioneel moeilijk hebben
Doelgroep: leraren laatste kleuterklas en lagere school
Al in de laatste kleuterklas, maar zeker ook in de lagere school, dreigen
kinderen soms hun ‘eigenheid’ wat te verliezen in het willen hun ‘best’
doen voor de juf of meester. Zo worden expressiemomenten soms ook
prestatiemomenten waar kinderen willen voldoen aan een bepaalde
opdracht. Toch zijn er op school veel leermomenten mogelijk waarbij
kinderen kunnen ervaren dat het erom gaat hoe zij zich voelen, wat zij tot
uitdrukking willen brengen, wat zij te zeggen hebben. In het werken met
kinderen is het omgaan met vrije teksten en vrije tekeningen een mooi en
dankbaar gegeven om mee aan de slag te gaan. In de sessie wordt er heel
concreet gewerkt vanuit praktijkvoorbeelden zowel vanuit de ervaring van
de nascholer in het onderwijs, als in haar kindertherapeutische praktijk.
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begeleiding Lies Ledegen
kleuterleidster, integratieve
kindertherapeute en nascholer

Zorg/gelijke onderwijskansen
thema 7: Een zorgthema voor het ganse schoolteam toegelicht
Een thema gevonden in het uitgebreide aanbod onderwerpen opgenomen
in het open aanbod ‘individugerichte’ nascholingen onder leiding van
Wendy Peerlings waarmee jullie als schoolteam aan de slag willen?
Dat kan, vermeld wel duidelijk het thema en de doelgroep.

begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren
ontwikkelingsproblemen bij
kinderen

thema 8: Een zorgthema implementeren? Makkelijker gezegd dan gedaan.
Begeleiding door Wendy Peerlings op maat van het schoolteam is
mogelijk om het gekozen onderwerp in je team te implementeren. Het
aantal begeleidingsuren kan worden afgesproken, in blokken van 3 uur
(aangeraden is minimum 2 x3 uur aanwezigheid in de school), dagen en uren
worden afgesproken met Wendy Peerlings en kan telkens over meerdere
klassen/leerkrachten verdeeld worden. Extra begeleidingsmomenten
kunnen met haar worden afgesproken. Wendy gaat met de directie én
het team op zoek naar de krachten en de mogelijkheden die jullie school
biedt, de materialen die aanwezig zijn en zal het team leren om kansen te
zien om kwaliteitsverhogend te werken. Ze helpt je de expertise binnen het
gekozen onderwerp verder uit te bouwen. In volledig overleg met directie
en/of kernteam wordt een begeleidingsprogramma op maat opgesteld.
Bij elke begeleiding is er één vaste contactpersoon voor je school, met een
ruim ondersteunend multidisciplinair netwerk indien nodig. Voorbeelden
van begeleidingsvragen die vorig schooljaar succesvol zijn aangepakt:
• Hoe kunnen we met het hele team één leerlijn krijgen, haalbaar voor
elke klas, om te werken aan schrijfvaardigheden en schrift?
• Vanuit de inspectie moeten we werken aan wiskunde in de kleuterklassen,
maar er is geen budgettaire ruimte voor dure aankopen. Hoe kunnen we
met onze mensen en middelen de wiskundige initiatie naar een speels
maar hoog niveau brengen?
• We willen meer beweging in de klassen en werken aan een betere
aandacht en concentratie, maar hoe maken we een keuze uit allerlei
mogelijkheden waarin het hele team zich kan vinden?
• Kinderen zelfstandiger leren werken en meer tijd krijgen voor remediëring
in de klas. Als we een frisse kijk krijgen op wat onze mogelijkheden zijn,
moet het lukken. (en het is gelukt!)
• Het is niet evident voor elke leerkracht om de stress in de omgang en
aanpak van zorgkinderen te verminderen. Welke tips kunnen jullie elke
leerkracht geven om de draagkracht van leerkracht en klas te verhogen,
zonder de (plan-)last te vergroten?
En jouw vraag? Laten we het samen bekijken, dan weten we of een
teambegeleiding op maat iets kan betekenen voor jouw school.

79

begeleiding Wendy Peerlings
psychomotorisch therapeut,
leraar lager onderwijs, auteur
en deskundige op vlak van leeren
ontwikkelingsproblemen bij
kinderen

NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS
thema 9a: Bijbelverhalen anders verteld: een Godly Play sessie in je eigen klas
voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Het aanbod omvat een Godly Play sessie in je klas waarin een bijbelverhaal
op een sterk visuele manier wordt gebracht (via de methodiek van de
woestijnzak of de gouden doos). Aansluitend wordt met de kinderen het
verhaal uitgediept, is er een creatieve fase en een gezamenlijke afsluiting.
Leerkrachten die willen en kunnen aansluiten, zijn welkom. De ideale
timing is een blok van ongeveer 90 minuten (bv. 10.30u – 12.00u). Tijdens
de middagpauze voorzien we dan een nabespreking met de klasleerkracht
en eventueel enkele collega’s. In de nabespreking worden de principes
van Godly play toegelicht zodat de leerkrachten er verder mee aan de
slag kunnen. Het verhaal wordt gekozen in overleg met de klasleerkracht.

begeleiding Kristien Aubroeck
docent godsdienst
Lerarenopleiding Thomas More
en sinds 2000 actief bezig met het
ontwerpen
van leermiddelen, in de vrije tijd
actief in eerste communie- en
vormselpastoraal

thema 9b Bijbelverhalen anders verteld: een Godly Play sessie op een
pedagogische studiedag of tijdens een personeelsoverleg
Tijdens deze sessie wordt een relatief nieuwe vorm van bijbelverhalen
vertellen getoond en zelf beleefd. Deze manier is boeiend omdat het
verhaal heel visueel en creatief wordt voorgesteld. Luisteraars leven zich
spontaan in bij zo’n vertelling en diepen het verhaal dankzij de methodiek
van ‘wondering’ vrij vlot uit. Het loont de moeite om stil te staan bij
essentiële details in de opbouw van een sessie Godly Play.
Tijdens een personeelsvergadering (1,5u) wordt dit alles getoond en
besproken. Indien het om een workshop tijdens een pedagogische
studiedag gaat (3u) kunnen de deelnemers zelf aan de slag met het
gevarieerde materiaal.

begeleiding Kristien Aubroeck
docent godsdienst
LerarenopleidingThomas More en
sinds 2000 actief bezig met het
ontwerpen
van leermiddelen, in de vrije tijd
actief in eerste communie- en
vormselpastoraal

thema 10 Muzische ‘consulting’ – Muzische coaching
Via een beginsituatieanalyse werd snel duidelijk dat zowel het zicht van de
leerkrachten op het muzische proces als de effectieve invulling ervan voor
velen onvoldoende gekend was. Er werd besloten om op verschillende
sporen te werken. – Directie De Pluim, Hoboken
Muzisch werken is immers veel meer dan ‘mooie werkjes en toneeltjes
spelen’. Als leraren doelgericht opdrachten geven die ruimte bieden
aan leerlingen om zelf creatief te groeien in een open en respectvolle
omgeving, dan komt het muzisch proces als vanzelf op gang. Je kan
muzische lessen geven waarbij 2 domeinen aan bod komen, je kan gaan
voor een muzisch project en zo veel meer.
Wat kunnen wij bieden?
• ingrediënten voor een doelgerichte muzische les, theoretisch en
praktisch
• sterke opdrachten bedenken waarbij verschillende domeinen aan bod
komen
• een muzisch project uitwerken: zowel inhoudelijk als organisatorisch
Tijdens een intakegesprek wordt in samenspraak met de lesgevers
gekozen welke elementen nodig zijn en op welke manier deze best
worden gerealiseerd. In één sessie kan veel worden aangeboden. Er kan
ook een traject uitgewerkt worden met meerdere sessies (studiedagen,
werkvergaderingen, coaching tijdens de projecten zelf). De prijs daarvoor
is te bespreken. Tijdens de consulting-coaching werken wij vanuit een
respectvolle aanpak waarbij betrokken confrontatie en een open houding
essentieel zijn.
De vormingsdagen kunnen eventueel ook plaatsvinden op campus
Turnhout of Vorselaar. Werkvergaderingen en coaching tijdens het project
kunnen in overleg op locatie doorgaan.
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begeleiding
Ann Marie Vanmeerbeeck en
Tine Potters, docenten muzische
vorming Lerarenopleiding
Thomas More

Muzische vorming (beeld, muziek, drama, dans)
thema 11: Joepie drama! Of hoe je het leerplan kan omzetten naar de praktijk
Voor leraren lager onderwijs
In deze sessie gaan we aan het werk met het leerplan drama. Wat staat er
allemaal in? Hoe kan je dit in de klas aan bod laten komen op de korte tijd
die je hebt. We bekijken het eerst kort theoretisch en gaan dan zelf aan
de slag. Via korte en iets langere oefeningen rond inleving, spelplezier,
expressie … zien we wat voor welke klas/leeftijd mogelijk is. Zo komen we
tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan.

begeleiding juf nOortje
leerkracht lager onderwijs,
freelancer muzische vorming

thema 12: Joepie media! Of hoe je het leerplan kan omzetten naar de praktijk
Voor leraren lager onderwijs
In deze sessie gaan we aan het werk met het leerplan media. media
staat nooit los van de andere muzische disciplines. We bekijken eerst
kort theoretisch wat er in het leerplan staat en gaan dan zelf aan de slag.
Via korte en iets langere oefeningen rond opnames bespreken, maken,
gebruiken… zien we wat voor welke klas/leeftijd mogelijk is. Zo komen we
tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan.

begeleiding juf nOortje
leerkracht lager onderwijs,
freelancer muzische vorming

thema 13: Joepie muziek! Of hoe je het leerplan kan omzetten naar de praktijk
Voor leraren lager onderwijs
Hoe begin je eraan? Het leerplan muziek is heel uitgebreid en toch moet
je proberen om het helemaal gezien te krijgen. In deze navorming gaan
we samen in het leerplan snuisteren. Wat staat er allemaal in? Hoe kan
je dit in de klas aan bod laten komen op de korte tijd die je hebt. We
bekijken het eerst kort theoretisch en gaan dan zelf aan de slag. Via korte
en iets langere oefeningen rond ritme, kinderpartituren, opnames maken
en beluisteren, zingen… zien we wat voor welke klas/leeftijd mogelijk is.
Zo komen we tot een mogelijke, flexibele uitwerking van het leerplan.

begeleiding juf nOortje
leerkracht lager onderwijs,
freelancer muzische vorming

thema 14: Zingezangezong: Iedereen kan mooi zingen!
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Na deze sessie gaan de kinderen maar ook de leerkrachten beter zingen.
We ontwikkelen de stem en werken aan de durf vanuit het geloof dat
iedereen echt wel kan zingen.
In deze sessie geven we allerlei tips om de stemklank van de kinderen
te verbeteren. We werken rond zanghouding, ademhaling, stemplaatsing
en articulatie. Het gevolg is een vollere en mooiere stemklank bij alle
kinderen. Tientallen tips om de stemmen
steeds weer te verbeteren en het zingen heerlijker te maken. We bekijken
ook hoe we een lied best aanbrengen en met dat lied creatief aan de
slag gaan. We leren allerlei zangspelletjes en ontdekken hoe we liedjes
ritmisch kunnen begeleiden. We leren ook hoe je van die begeleiding een
eenvoudige beeldpartituur maakt.
Een leuke praktische sessie met tientallen tips om de kinderen meer en
beter te doen zingen, maar vooral de leerkrachten te motiveren om meer
en beter te zingen.
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begeleiding Hans Schmidt
rijke ervaring als pedagogisch
begeleider OVSG - muzische
vorming

NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS
thema 15: Klinge Klange Klong – experimenteren – spontaan componeren met
stem- en lichaamsklanken, rommelinstrumenten en zelfgemaakte instrumenten
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
In deze sessie tonen we aan hoe we op een heel eenvoudige manier
met stemklanken, lichaamsklanken, rommelinstrumenten, zelfgemaakte
instrumenten muzikaal kunnen experimenteren en leuke composities
maken met kinderen. Alles vertrekt vanuit
wat de kinderen aanbrengen. We exploreren klanken, experimenteren
met die klanken en maken er op een creatieve manier muziekstukjes mee.
We bouwen een heus orkestje met de klas. We leren ook hoe we op een
eenvoudige manier beeld- en andere partituren kunnen bouwen wat
betekent dat we de kinderen leren hoe je eenvoudig “muziek vastlegt”.
Een toffe doe-sessie met heel wat praktische tips die je in staat stellen om
onmiddellijk aan de slag te gaan en heel veel creatieve muziekmomenten
in je klas te organiseren.

begeleiding Hans Schmidt
rijke ervaring als pedagogisch
begeleider OVSG - muzische
vorming

thema 16: Rommeldebommeldebom+ Luisterspel
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Je kan met alle soorten voorwerpen en vindmaterialen klanken
voortbrengen en instrumenten bouwen. In deze sessie tonen we aan
hoe we op een heel eenvoudige manier met rommelinstrumenten en
zelfgemaakte instrumenten muzikaal kunnen experimenteren en leuke
composities maken met kinderen. We leren ook hoe we op een eenvoudige
manier beeld- en andere partituren kunnen bouwen. Daarnaast geven we
tips om met die rommelgeluiden mooie luisterspelen te creëren met de
kinderen.
Hoe exploreer je klanken? Hoe ga je experimenteel aan de slag met die
klanken?
Hoe leg je dat experiment, die compositie vast?
Hoe verzin je een eenvoudig verhaal waarin die klanken een plaats
hebben?
Hoe ga je dat verhaal opnemen?
Hoe ga je dat verhaal illustreren d.m.v. tekeningen, schilderijtjes, powerpoint … (beeldactiviteit en/of media-activiteit).
Voor wie en hoe ga je dat verhaal life brengen?
Binnen welke domeinen van MUVO/ZO en TAAL kan je hier werken?
Een toffe sessie met heel wat praktische tips die je in staat stellen
onmiddellijk aan de slag te gaan en heel veel creatieve muziekmomenten
in je klas te organiseren.

begeleiding Hans Schmidt
rijke ervaring als pedagogisch
begeleider OVSG - muzische
vorming

thema 17: Beeld! Nieuwe technieken met gekende materialen
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Schilderen, tekenen, boetseren geven je de mogelijkheid expressief te
zijn. Maar soms is onze kennis te min om mogelijkheden te bieden aan
de kinderen om hun ideeën of gevoelens te uiten. In deze workshop
bieden we inspiratie qua technieken, een kijk op kunstenaars en boeiende
opdrachten op het vlak van:
schilderen met plakkaatverf of acryl, tekenen,
textiel, klei, papier-maché
druktechnieken, graffiti, collage …
Met deze praktijkervaring kan je het hele jaar de kinderen muzisch uitdagen
en plezier beleven!
We luisteren graag naar de noden van de leerkrachten om er een unieke
studiedag van te maken.
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begeleiding Inge Vanhoof
creatieve duizendpoot, ze volgde
een opleiding tot muzocoach en
verdiepte zich in het muzische met
als vakgebied ‘beeld’.

Muzische vorming (beeld, muziek, drama, dans)
thema 18: Beeld! Gekende thema’s anders bekeken
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Weet je soms niet meer wat je nog moet verzinnen om te maken tijdens de
periode van Sinterklaas, Pasen, Moeder- en Vaderdag? Vind je het moeilijk
om deze thema’s aan te pakken in de lessen beeld zonder dat het allemaal
dezelfde knutselwerkjes worden?
In deze workshop bieden we een nieuwe kijk op deze thema’s, kijken met
jullie naar kunst, boeken en nieuwe beelden die ons inspireren om te
creëren.
Keuze uit volgende thema’s is mogelijk:
• Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen
• Moeder- en Vaderdag, seizoenen, de natuur, robots
• Andere culturen: breng de wereld naar je klas
• Een blik op kunst: opdrachten om kinderen zelfstandig aan de slag te
laten gaan
• Belgische hedendaagse kunst
• Maak (te) gekke kunst: fantasieontwikkeling vanuit gekende kunstenaars
• Upcycling, stopmotion: laat je tekening en beeld tot leven komen

begeleiding Inge Vanhoof
creatieve duizendpoot, ze volgde
een opleiding tot muzocoach en
verdiepte zich in het muzische met
als vakgebied ‘beeld’.

thema 19 Beeld! creatieve teambuilding
Voor leraren kleuter- en lager onderwijs
Wil je met jouw team een creatieve uitdaging aangaan, leren om out-ofthe-box te denken, samen te werken, collega’s te leren kennen op ‘andere’
manieren? Dan kan dat tijdens een teambuilding ‘schilderen, graffiti of
sculpturen maken’.
Het team krijgt een thema voorgeschoteld om over te brainstormen,
dat kan zijn vanuit de noden van de school, jullie visie, nieuwe naam van
de school, schoolthema, leren samenwerken, communicatie of gewoon
fantasierijke of decoratieve ideeën.
De groepsverdeling kan op verschillende manieren gebeuren afhankelijk
van jullie wensen. Elkeen individueel creëren om daarna samen te voegen
tot één geheel, creëren in kleine groepjes, creëren met de hele groep op
grote panelen of tot één groot beeld.
Van elke teambuilding maken we een uniek concept dat geschikt is voor
jullie team. Naast een boeiende, plezierige uitdaging is dit meteen ook
een inspirerende teambuilding met ideeën, tips en tricks die leerkrachten
op hun beurt kunnen gebruiken in de klas met hun leerlingen.
Niet te vergeten, jullie creëren een blikvanger voor de school om fier op
te zijn!
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begeleiding Inge Vanhoof
creatieve duizendpoot, ze volgde
een opleiding tot muzocoach en
verdiepte zich in het muzische met
als vakgebied ‘beeld’.

NASCHOLING VOOR SCHOOLTEAMS
thema 20: Optimaal functioneren in een team via waarderend coachen
Vooraf
Onze aanpak is gebaseerd op inspirerend coachen, appreciative inquiry,
talent in actie en zelfdeterminatie.
Coaching is meer dan het voeren van een goede babbel: het is gericht op
echt resultaat, op enthousiasme (bij diegene die je coacht, en bij jou) en
op zelfinitiatief (“ondernemer” worden van je dromen, verlangens, daar
gaat het om).
In deze navorming komt het accent te liggen op inzichtverwerving in
zichzelf als lid van een team en op het eigen teamfunctioneren.
We leren hoe je optimaler deel kan uitmaken van een team en
kwaliteitsvoller kan functioneren (via het aanboren van eigen, soms
onvermoede, krachten). Ook het omgaan met weerstand is een onderdeel
van deze vorming. Doel is individuen meer
teambekwaam te maken door hen inzicht te geven in zichzelf (flexibiliteit
versus authenticiteit) om volop de eigen competenties efficiënt te kunnen
inzetten en zo ook het team tot ontwikkeling/verandering te kunnen
brengen.

begeleiding Hans Mennes en
Kaatje Nevelsteen
docenten en coach- en
coachtrainers Lerarenopleiding
Thomas More

thema 21: Begeleiden van innovaties op de werkvloer
Vooraf
Onze aanpak is gebaseerd op inspirerend coachen, appreciative inquiry,
talent in actie en zelfdeterminatie.
Coaching is meer dan het voeren van een goede babbel: het is gericht
op echt resultaat, op enthousiasme (bij diegene die je coacht, en bij jou)
en op zelfinitiatief (“ondernemer” worden van je dromen, verlangens,
daar gaat het om). We richten ons in deze sessies naar leerkrachten die
willen werken aan of bezig zijn met innovaties op de werkvloer. Het leren
ondernemer worden van je eigen idee en hier zelf verantwoordelijkheid
voor opnemen is de insteek. In deze navorming komt het accent te liggen
op het coachen in functie van een ontwikkelingsproces gericht naar een
individueel product. Ondernemen en ontwikkelen vanuit je passie via
het aanleren van coaching vaardigheden komen aan bod. Doel daarbij
is individuen veranderbekwaam te maken. Ook bekijken we hoe jij de
anderen kan meenemen in een veranderingsproces. Cursisten leren actief
het eigen proces in handen nemen en werken gericht naar een (eind)
resultaat. Bundelen van krachten boort immers nieuwe energiebronnen
aan en anderen bezig zien in hun ontwikkeling werkt inspirerend.

begeleiding Hans Mennes en
Kaatje Nevelsteen
docenten en coach- en
coachtrainers Lerarenopleiding
Thomas More

thema 22: Kernkwaliteiten
Ga in je uitdaging staan en leer omgaan met je valkuilen en allergieën.
Kernkwaliteiten. Iedereen bezit ze. Je loopt er echter niet mee te koop
(onze Vlaamse aard?). En toch is het waardevol om ze onder ogen te
zien. Dankzij Daniël Ofman kunnen we deze talenten, die zo natuurlijk
aanvoelen, in een ruimer kader plaatsen. Het kernkwadrant. Via dit
kwadrant krijg je zicht op jouw valkuilen en allergieën. Plots zie je duidelijk
waarom je tegen bepaalde mensen (leerlingen, collega’s, ouders) aan
loopt en zij tegen ons. Door het vervolledigen van jouw kernkwadranten
krijg je niet alleen inzicht. Je kunt door dit inzicht ook streven naar een
evenwicht. Dat kun je doen door op zoek te gaan naar de ideale vorm
van jouw kernkwaliteit. Eens we deze gedefinieerd hebben, kunnen we
concrete stappen uitwerken om deze zogenaamde uitdaging aan te gaan.
Door met collega’s op zoek te gaan naar elkaars kernkwaliteiten ontstaat
er een ruimer beeld van het team. Zo krijg je een figuurlijke landkaart van
de talenten in de groep.
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begeleiding Carin Smolderen
docent en pedagoog
Lerarenopleiding Thomas More

Specifiek gericht op het ontwikkelingsproces van het team
thema 23: Possible Futures! – wereldburgerschapseducatie ‘op maat’
van klas of school
Voor leraren kleuter- lager en secundair onderwijs
Onderwijs en wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je de
wereld meer in je klas en je klas meer in de wereld te brengen? Dan is
Possible Futures! iets voor jou.
Sinds enkele jaren zijn (wereld)burgerschapseducatie en
persoonsvorming basispijlers aan de lerarenopleiding van Vorselaar. We
richten onze blik op de mogelijkheden van morgen: Possible Futures!
Onze docenten begeleiden op een creatieve en deskundige manier
trajecten op maat van jouw klas en jouw school.
•
•
•
•
•
•

navormingen
studiedagen
ervaringstrajecten op maat van elk team
het begeleiden van klas- of schoolprojecten
het begeleiden van themadagen
…
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begeleiding Joke Klaassen
illustrator en docent
beeldende vorming, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More
Koen Cools
historicus en docent
wereldoriëntatie, cultuur en
wereldburgerschapseducatie
Lerarenopleiding Thomas More

Praktische informatie
Plaats van nascholing
De nascholingen vinden plaats
Lerarenopleiding:
• campus Turnhout, Blairon 800
• campus Vorselaar, Lepelstraat 2

op

beide

campussen

van

de

Bij elke nascholing wordt telkens duidelijk vermeld op welke campus de
nascholing plaatsvindt.
Een wegbeschrijving naar beide campussen vind je op onze website.

Info & Inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend online via www.donche.be. Van elke inschrijving
ontvang je automatisch, via e-mail een bevestiging.
Inschrijven kan tot 3 werkdagen voor aanvang van de nascholing. Daarna
worden de inschrijvingen afgesloten om de praktische voorbereiding
optimaal te laten verlopen.
Duid steeds de betalingswijze aan: via de school, de gemeente, via KMOportefeuille of naar persoonlijk adres.
Mocht de inschrijving niet lukken langs de website, bericht ons dan via
mail aan donche@thomasmore.be. Ook dan bevestigen we de inschrijving.
Vermeld daarbij zeker de gegevens die we ook vragen via de website.
Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximumaantal overschrijdt,
is de volgorde van inschrijving bepalend voor deelname. Je kan dan
inschrijven op een wachtlijst. Bij eventuele afmeldingen worden de
ingeschrevenen op de wachtlijst door ons gecontacteerd.
Inschrijven voor een nascholing betekent automatische betaling van de
factuur die 3 weken voor aanvang van de cursus wordt toegestuurd. Indien
u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt,
contacteer dan het Donchecentrum om na te gaan of de inschrijving werd
geregistreerd.
Een inschrijving kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen kosteloos worden
geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer
mogelijk. Indien je nadien onverwacht verhinderd bent, kan je een collega
als vervanger sturen. Dan volstaat het om de naam van de vervanger te
mailen naar donche@thomasmore.be.
Indien een cursist een nascholing onderbreekt, stopzet, of een sessie
afwezig is, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte
van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte).
Anderzijds, wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal
inschijvingen niet voldoende is, of omwille van heirkracht bij de nascholer,
bijv. ziekte … of wanneer je niet meer kan deelnemen wegens volboeking,
worden de gestorte inschrijvingsgelden spontaan terugbetaald door het
Donchecentrum.
Wij danken u van harte voor het begrip!
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Veel nascholers die met ons
samenwerken, zijn bereid om hun
cursus op maat van jouw team aan
te bieden (voor een studiedag,
personeelsvergadering …) op een
locatie naar keuze. Neem vrijblijvend
contact met ons op om dit samen uit
te werken.
Heb je omwille van een beperking
of een handicap extra voorzieningen
nodig? Laat het ons dan tijdig
weten.
Heb je vragen of wens je verdere
informatie?
Contacteer ons via 014 508 169 of
via donche@thomasmore.be.
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CAMPUS TURNHOUT

CAMPUS VORSELAAR

Blairon 800
2300 Turnhout
tel. + 32 (0)14 80 61 01

Lepelstraat 2
2290 Vorselaar
tel. + 32 (0)14 50 81 60

www.thomasmore.be/donche

