leergang

Het Blije Jonge Kind
Zorgeloos spelen en
opbrengstgericht begeleiden
Er wordt veel van professionals gevraagd die het jonge kind
begeleiden. We moeten opbrengstgericht werken maar we willen
het kind ook
laten spelen. Ze leren immers toch juist door te spelen? Wat
vraagt dit
dan van mijn rol? Hoe leert een jong kind eigenlijk, wat heeft
het jonge
kind nodig? Hoe komt het kind het best tot zijn of haar recht?
Hoe kunnen wij de kinderen meer betrekken, meer uitdagen, meer
zelf al keuzes
laten maken en zelfstandig laten zijn? Allemaal vraagstukken
die aan bod
komen in de leergang ‘Het Blije Jonge Kind’.

Rijke speel- en leeromgeving voor optimaal spel en spelen

Het creëren van een rijke speelleeromgeving is van cruciaal belang
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5D model voor volgen en op alle ontwikkelingsgebieden afstemm

. Hoe zorg ik dat alle ontwikkelingsgebieden aan
Het jonge kind leert integraal met het hele lijf en alle zintuigen
doelgericht handen en voeten aan geef zodat
en
ig
bod komen en hoe zorg ik er voor dat ik daar planmat
kinderen met plezier tot leren komen?

Interactie met kinderen en aanpakgedrag
Taal en spel gaat hand in hand in de kleuterfase. Het jonge kind onderzoekt en ontdekt vanuit verwondering.
Hoe weet ik of ik moet volgen of sturen? Stel ik wel de goede vragen en hoe zorg ik ervoor dat ik ontwikkelingsgerichte feedback geef, reflecteer en filosofeer met het jonge kind?
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activiteiten

Persoonlijk traject
Intervisie
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Coaching on the job
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Literatuur/Artikel
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Locatie
Op een locatie in Laren
of op de school.
Investering
7 middagen + werkbezoek
1.295,- p.p.

(incl. coaching on the job sessie en boek)

In company, in overleg
Aantal deelnemers
tussen de 12 en 16
Wanneer
Woensdagmiddag (4 uur)
Certificaat
Bij 80% deelname
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Optioneel: Individuele coachin
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Aanmelden
Stuur een mail naar info@interZin.nl
en je ontvangt van ons informatie
over het vervolg en de
intakeprocedure.
studiebelasting: ±32 uur contacttijd
zelfstudie en praktijkopdrachten: ±40 uur

De trainer:

Jacqueline Sweerts
InterZin

www.interzin.nl

