Leidinggeven aan de
onderbouw

Alice Bekke
& PARTNERS

ADVISEURS IN
ONDERWIJS

Leerkrachten in de onderbouw voelen zich erkend in hun kwaliteiten als
tijdens een klassenbezoek en/of een teamvergadering hun leidinggevenden
laten horen dat zij kennis hebben van het onderwijs aan het jonge kind. Veel
leidinggevenden weten te weinig van onderwijs aan het jonge kind. Dit terwijl
jonge kinderen een kwart van het leerlingenaantal op de school behelst! Dat
kan beter. Wil je als leidinggevende ook je kennis en vaardigheden vergroten
dan is deze bijeenkomst je op het lijf geschreven. Aan het einde heb je een
kijkwijzer die je kan gebruiken bij observaties in de kleutergroepen.
Wat leer je
–
wat zijn de belangrijkste didactische, ontwikkelingsgerichte en
pedagogische uitgangspunten in het onderwijs aan het jonge kind;
–
leerkrachten ondersteunen bij het stimuleren van ontwikkeling bij jonge
–
–
–
Doelgroep
Leidinggevenden en/
of intern begeleiders die

–
–
–
–

onderbouwleerkrachten
aansturen en op klassenbezoek
gaan.

Aantal bijeenkomsten
Eén van 3 uur.

Datum
Woensdagochtend 10 november
2021 van 9.30 - 12.30 uur

Locatie
Borne

Kosten

–

kinderen in de onderbouw;
de inspectie-eisen t.a.v. goed onderwijs aan het jonge kind;
zicht krijgen op een goede voorbereide omgeving in de kleuterklas;
een duidelijke visie ontwikkelen op wat betekenisvol lerend spelen nu
echt inhoudt;
hoe verwerk je SLO-doelen in een beredeneerd aanbod;
wat betrokkenheidsverhogende instructie is;
het belang van het vergroten van zelfsturing;
wat zijn essentiële observatie- en aandachtspunten (kijkwijzer) voor het
afleggen van klassenbezoeken;
feedback geven op basis van expertise over het jonge kind.

Werkwijze
Er is steeds een afwisseling tussen informatie en gesprek. Je krijgt een
kijkwijzer aangereikt die je kan gebruiken bij klassenbezoeken in de groepen
1 en 2. Indien deelnemers na deze bijeenkomst dieper willen ingaan op de
geboden inhouden bieden wij de mogelijkheid om meerdere bijeenkomsten
te organiseren waarin we ingaan op de leervragen. Ook is het mogelijk om als
leidinggevende advies in te winnen voor schoolspecifieke vragen.
Docent
De bijeenkomst wordt verzorgd door Ria Glaser. Ria is een
echte expert in het onderwijs aan het jonge kind. Ze heeft
nog als docent pedagogiek/methodiek lesgegeven aan de
opleiding voor kleuterleidsters (KLOS). Daarnaast heeft ze
jarenlang leerkrachten opgeleid en gewerkt in verschillende
managementopleidingen voor leidinggevenden in het
onderwijs.

€ 195,- (inclusief kijkwijzer)

www.alicebekke-partners.nl

