Stap in de Wereld

Steun in de rug
bij overstap naar
andere school
Tekst Connie van der Zel

Hoe bereiden we leerlingen goed
voor op de overstap naar een nieuwe
school? Een aantal scholen voor (v)so
ging samen met een projectgroep van
de CED-Groep met deze vraag aan de
slag. De discussies die hierop volgden,
Bordspel

leidden tot het spel Stap in de Wereld.

Het bordspel Stap in de Wereld kan los gespeeld worden en
werkt het beste wanneer een school opbrengstgericht werkt
aan gedrag aan de hand van de leerlijnen Leren leren en Sociaal
gedrag. Het spel is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6 en
voor (s)bo en vo.
U kunt het spel bestellen via www.cedgroep.nl/stapindewereld.
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Meer weten?
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