‘Kleuterpret:
Genieten als invaller bij de kleuters’
Datum
Datum
Datum
Datum

Zwolle
:zaterdag 24 februari 2018
Den Haag :woensdag 28 februari 2018
Rotterdam :vrijdag 2 maart 2018
Amsterdam :donderdag 3 mei 2018

Tijdstip:

10.00 -16.30 uur

Het zal je gebeuren: op de Pabo maar 1 kleuterstage gehad en je wordt
gevraagd in te vallen bij de kleuters, zeg je: ”Ja”?
De leerkracht is in de ogen van de kleuter een belangrijk persoon, jij bent de
wereld buiten hun leven met de ouders.
Het is betoverend om met kleuters te werken, maar het valt niet mee.
Soms is een kleuterklas net een mierenhoop ze lopen door elkaar, vaak hebben
ze niet eens een eigen stoeltje.
De individuele aandacht en begeleiding die elke kleuter nodig heeft, ga er maar
eens aanstaan!
Hopelijk zeg je “Ja” en ga je genieten als invaller bij de kleuters.
Tijdens deze training komen er vier verschillende hoofdonderwerpen aan de orde:
 Dagritme en klassenmanagement
We lopen een ‘kleuterdag’ door waarbij we kort stilstaan bij de verschillende
activiteiten (doelen en inhoud) die aan de orde komen.
 Spelontwikkeling in de hoeken
Wanneer je aan kleuters denkt kan je het spelen niet weg denken. We leren hoe
je spelbegeleiding en rijk spel kan aanbieden.
 Ontwikkelingsmateriaal
Vaak is er zoveel ontwikkelingsmateriaal in een klas, wij gaan zelf ervaren hoe je
het kan aanbieden en hoe dit op verschillende niveaus kan.
 De overgang naar groep 3; een ononderbroken ontwikkelingsproces
Hoe zorg je dat je inzicht krijgt in de ontwikkeling van een kleuter om te zien wat
er nog nodig is om naar groep 3 te gaan?
Natuurlijk staan we hier ook telkens stil bij hoe je dit kunt doen als je maar 1 dag invalt.
LET OP! graag meenemen (er is ook materiaal aanwezig):
-1 of 2 filmpjes van maximaal 5 minuten (spelende kleuter(s) / kleuter(s)
werken met een ontwikkelingsmateriaal), die in kleine groepjes zullen worden
bekeken en besproken.
-Een ontwikkelingsmateriaal

Als deskundige van het jonge kind en ervaren leerkracht, IB-er
en AB-er voor leerlingen in de leeftijd 2-7 jaar verzorg ik de
training:
‘Kleuterpret: Genieten als invaller bij de kleuters’
Ik verheug mij erop je te mogen ontmoeten!
Tot dan, Angela

www.angela-apon.nl

