Opbrengstgericht spelen in de onderbouw

Haal meer uit
kinderen door
minder te sturen
manieren aangereikt om een evenwicht te
vinden tussen spelend leren en de regeldruk
rond doelgericht plannen. Kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren worden
verdiept. Aan de hand van rollenspelen,
oefenopdrachten en filmpjes die cursisten
maken van een speelleersituatie in hun eigen
groep, leren zij leerdoelen bereiken door
hun sturende rol los te laten en als een kind
mee te spelen. Uitgangspunt bij dit alles is
dat je doelen flexibel moet plannen, want
de ontwikkeling van kleuters is niet precies
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Opbrengstgericht Spelen in de onderbouw
is gevalideerd door Registerleraar.nl, het
beroepsregister voor leraren in het po, vo,
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De volgende cursus start 8 maart 2017 in
Utrecht. Aanmelden:
www.cedgroep.nl/ogwspelen
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Meer weten?
Suze van de Pol
s.vandepol@cedgroep.nl
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