7 oktober 2017
10.00 – 16.30

Ochtendworkshop:
Introductie
Speeldokteropleiding

Middagworkshop:
Spelcarrousel

Vergoeding: € 50 incl.
koffie, thee, hand-outs, digitale
reader en een spel

Trainers:
Brenda de Vliegher (leerkracht
basisschool & Speeldokter)
Henriette Mol (orthopedagoog &
Speeldokter)

Waar?
‘t Geruys
Ruysdaelbaan 106
5613 DL Eindhoven

Meer info?
www.insamenspel.nl
www.verzwaringsknuffel.nl
Aanmelden kan per mail:
henriette@insamenspel.nl

Inspiratiedag
Spel als ontwikkelbron
Speciaal voor leerkrachten en kindercoaches
Als leerkracht en kindercoach heb je aardig wat in huis om kinderen
in hun ontwikkeling te stimuleren. En inspiratie en nieuwe ideeën
kun je altijd gebruiken, of niet? Deze dag krijg je ideeën om op een
nòg rijkere manier in te spelen op de Leer-Kracht van kinderen.
Want: “In samenspel ontwikkel je je zeker wel!” is ons motto.
Na de ochtendworkshop:
 Ken je een paar leuke tovertrucs die je doelgericht in kunt zetten
om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.
 Heb je een idee van de manier waarop je spelletjes in kunt zetten
om vaardigheden te stimuleren.
 Weet je iets van Sensorische Informatieverwerking
 Ken je 5 alertheidsniveaus en weet je welk alertheidsniveau
nodig is om te leren en te ontwikkelen (en heb je een idee van hoe
je dat kunt reguleren)
 Heb je zin in de Spelcarrousel.
Na de middag: kun je een spelcarrousel draaien in een groep.
Je krijgt antwoord op:
 Hoe stel je groepen samen? Welke criteria hanteer je?
 Welke spellen rouleren in de carrousel? En waarom die? Welke
vaardigheden en vermogens activeer je daarmee?
 Hoe zit het qua klassenmanagement in elkaar?
 Wat zijn de Spelcarrousel-succesfactoren?
 Welke effecten kun je verwachten?
En je leert 5 spellen voor een carrousel.
Brenda & Henriette ontwikkelen graag dingen in samenspel. Zoals
bijvoorbeeld deze dag en www.verzwaringsknuffel.nl.
Vanuit hun missie om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
en te stimuleren, delen zij graag hun kennis en kunde om anderen te
inspireren ook meer spel in te zetten.

