Studiemiddag Lekker fit! Kleuters
Woensdag 21 februari en woensdag 21 maart 2018 organiseert
Lekker Fit! weer haar kleuterstudiemiddagen.
We hebben ons best gedaan om een afwisselend aanbod neer
te zetten met zowel praktijk als theorie workshops. Er is keuze uit
7 workshops waarvan 6 nieuwe workshops!
De workshops zijn geschikt voor zowel groepsleerkrachten als
vakleerkrachten in het basisonderwijs.
De opening zal worden verzorgd door Henno Oldebeuving, die
het belang bepleit van een verschillende onderwijsbenadering bij
jongens en meisjes.

Programma:

13:15-13:45 Inloop & inschrijving voor
de dag bij inschrijftafels en
ontvangst naamlabel
13:45-14:15 Opening & Inleiding
14:15-15:45 workshopronde 1
15:45-16:00 Pauze
16:00-17:30 workshopronde 2
17:30-17:35 Afsluiting en ontvangst deelnamecertificaat
17:35-18:00 Diner (let op alleen als je je hiervoor bij
inschrijving hebt opgegeven)
Locaties:

We hopen u weer te zien tijdens een van deze dagen!

Woensdag 21 februari 2018

Woensdag 21 maart 2018

Namens het kleuter consulententeam,
Remko, Merlijn en Wendy

Oscar Romero school
Isaac Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam

OBS Blijvliet
Hillevliet 96
3074 KD Rotterdam

Let op! Het is hier betaald parkeren.

In de omgeving gratis parkeren

Bewegingsonderwijs op verschillende niveaus (nieuw!)

101 spelideeën (wegens succes herhaald)

Bewegingsonderwijs aan jonge kinderen is een feestje! Nergens
zijn de kinderen zo enthousiast en open voor nieuwe ervaringen
in boeiende bewegingssituaties.

In een workshop veel ideeën en praktische tips opdoen? In deze
workshop laten we tal van leuke activiteiten zien die direct
toegepast kunnen worden in de eigen speel- en gymzaal.
Bovendien laten we zien hoe je deze op een handige manier
kunt organiseren. We gaan deze middag uiteraard ook zelf aan
de slag met allerlei activiteiten. Tevens wordt er nog kort
stilgestaan bij een aantal “good practises “ van LekkerFit! school
het Open Venster uit Lombardijen.
Tom van de Heuvel (Vakleerkracht LekkerFit! school)

Eten, drinken en trakteren bij de kleuters (nieuw!)
De deelnemers gaan in deze workshop aan de slag met
verschillende bewegingsactiviteiten:
 met minimaal 3 verschillende niveaus van deelname.
Niveaus van de zwakste beweger tot de beste beweger in
de groep.
 waarbij de kinderen verschillende keuzes krijgen
 waarin de kinderen zelfstandig aan de gang kunnen: als
de leerkracht wegloopt, kunnen alle kinderen blijven
doorspelen
Hoe organiseer je dit, hoe kun je leerhulp bieden en hoe bewaak
je de veiligheid?
In deze praktijkworkshop worden de bewegingssituaties samen
klaargezet en doorleefd.
Hans Stroes
(scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, was
vakleerkracht bewegingsonderwijs)

Krijgen uw kleuters ook weleens meer eten en drinken mee naar
school dan u zelf op een dag eet? Worden er totale
overlevingspakketten meegegeven als traktatie? Heeft u weleens
twijfels over wat dan de juiste hoeveelheden zijn voor kleuters?
Daar gaan we dan nu verandering in brengen! Tijdens de
workshop krijgt u praktische tips, waardoor u precies weet wat de
behoefte van kleuters is en u hierdoor vanuit uw kennis
gemakkelijker in gesprek kunt gaan met de ouders.
Ilse de Vette (schooldiëtist)

Sekseververschillen op school (nieuw!)

Bewegen en spelen ontwerpen (nieuw!)

Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel
samen in de klas en spelen samen.
Hoe ga je daar als school en leerkracht goed mee om?
Wat moet je weten om het goed te begrijpen. In deze
inspiratiesessies gaan we dieper in op dit specifieke onderwerp.
Jongens praten minder makkelijk. Hoe lukt het je dan toch om
hen te laten praten over zichzelf in de toch al zo verbale
maatschappij? Hoe sluit je meer aan op kinderen met een
jongensachtige- of meisjesachtige leerstijl. Is samenwerken
belangrijker dan competitie? Hoe ga je om met die druk
bewegende jongen, die eigenlijk normaal ‘jongensgedrag’
vertoont?. Hoe zorg je dat complimenten aankomen bij je kind?
Wat kunnen we leren van gamedesigners? Waarom lukt het een
game zo goed om kinderen te motiveren? Zijn dit nieuwe
inzichten of passen ze oude principes toe?

Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag met het
samenstellen / ontwerpen van verschillende (spel)activiteiten
voor in het klaslokaal, speellokaal en op het schoolplein.

Henno Oldebeuving

Hoe kun je activiteiten uit het speellokaal 1 op 1 vertalen naar
het schoolplein?
Je krijgt handvatten voor het organiseren van bewegen en
spelen in een jaaraanbod (gymles, buitenspelen)
Maak kennis om letterherkenning bewegend/ spelenderwijs aan
te leren d.m.v. Letterhinkelen.

Dansen met kleuters van Got2Groove (nieuw!)

Voorbereidend schrijven (nieuw!)

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar aan de slag!
Dansen, springen en energie zijn tekenende woorden voor deze
activiteit.
Hoe houd je precies een kleuter bij de les? En hoe kunnen
dansactiviteiten nóg leuker worden ervaren door zowel de
leerkracht als de kleuters zelf?

In deze workshop wordt ingegaan op de ontwikkeling van de fijne
motoriek van kleuters. Hoe kun je met een paar eenvoudige
testjes zien waar een kleuter in zijn ontwikkeling is en zijn de
schrijfvoorwaarden al aanwezig? De deelnemers krijgen
inspirerende voorbeelden hoe de fijne motoriek van kinderen
gestimuleerd kan worden.

Doe je gezellig mee?

Maak kennis met:
 ‘handengym’
 bewegingstussendoortjes
 fijne motoriekkisten
 beweeghoek
 stereotekenen / schrijfdansen

Francis Neslo eigenaar Got2Groove

Hans Stroes (scholings- en adviesbureau Stroes in beweging,
was vakleerkracht bewegingsonderwijs)

