Cursussen 2019-2020
bao en so*

Basiscursussen
Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs (S2181)
Bij Nieuwsbegrip wordt de actualiteit als kapstok gebruikt voor leuke, aansprekende
teksten. In Nieuwsbegrip staat het actief lezen van de leerlingen centraal. De focus
in de basislessen ligt op de inhoud van de tekst (lesdoel), maar de leerlingen leren
ook hoe ze een betere lezer kunnen worden (lesdoel). Wil je alle ins en outs van
Nieuwsbegrip leren kennen zodat je weet hoe je de leerlingen actief kunt laten
lezen? In deze cursus ervaar je zelf hoe Nieuwsbegrip werkt en hoe je het meest
kunt halen uit de methode.
Rotterdam: dinsdag 10 september 2019 (1 avond)
Utrecht: woensdag 13 november 2019 (1 middag)
Eindhoven: donderdag 30 januari 2020 (1 middag)
Zwolle: woensdag 15 april 2020 (1 middag)
*speciaal voor SO-scholen (S2182):
Eindhoven: donderdag 10 oktober 2019 (1 avond)
Werken met Nieuwsbegrip met nieuwkomers (S2184)
Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan
begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan
nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe
Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de
woordenschatsuggesties? In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en
goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.
Rotterdam: donderdag 23 januari 2020 (1 middag)
Werken met Nieuwsbegrip op individuele basis (S2180)
Nieuwsbegrip inzetten ter remediëring. Met het programma Nieuwsbegrip Nieuwe
Stijl werk je met verschillende tekstniveaus en verschillen instructiemogelijkheden.
Veel logopedisten en remedial teachers werken met Nieuwsbegrip bij de individuele
begeleiding van leerlingen en studenten.
Wil je alle ins en outs van Nieuwsbegrip leren kennen zodat je zo veel mogelijk uit
het programma kunt halen bij de individuele begeleiding ? In deze cursus ervaar je
zelf hoe Nieuwsbegrip werkt en wat de voordelen ervan zijn. Hoe zet je de
hulpvragen en kernvragen in en leer je leerlingen hoe ze een betere lezer kunnen
worden?
Rotterdam: donderdag 13 februari 2020 (1 avond)

z.o.z. voor verdiepingscursussen!

Verdiepingscursussen
De leerkracht als rolmodel (S2194)
Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen
die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend
voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een
belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. Maar hoe kun je effectief modelen?
Hoe zet je hierbij de PP Actief lezen van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl in? En welke rol
kunnen ‘expertleerlingen’ spelen? Je leert het in deze cursus.
Rotterdam: woensdag 29 januari 2020 (1 middag)
Omgaan met verschillen in de groep (S2190)
Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp
bezig zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe
benut je deze mogelijkheid om te differentiëren optimaal? Hoe zorg je dat alle
leerlingen actief lezen? Hoe zet je de kernvragen en hulpvragen in? Je leert het in
deze cursus.
Utrecht: woensdag 11 maart 2020 (1 middag)
Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat (S2187)
Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekende woorden tegen. Zij
moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Nieuwsbegrip helpt
daarbij. In deze cursus leer je hoe je Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunt inzetten bij
het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen. Geef uw
woordenschatonderwijs een stevige impuls:
Rotterdam: woensdag 3 juni 2020 (1 middag)

