Scholingsaanbod voorjaar 2012
Sportkanjers in BSO
Scholing van 4 dagdelen. Opgenomen in BKK opleidingsplan!!. € 400,- per deelnemer
De cursus Sportkanjers in de sport BSO geeft PM-ers meer handvatten om te reageren op gedrag
van kinderen tijdens sport en spel. De PM-er versterkt zijn/haar pedagogische vaardigheden maar
zal ook mogelijkheden zien om sport als middel in te zetten. In de cursus is ruim aandacht voor het
zelf ontwikkelen van sport en spelactiviteiten die het in zich hebben om tegemoet te komen aan
motorische én sociaal-emotionele doelstellingen. Binnen de sportkanjermethode noemen we dat
sportkanjerinclusief werken.
Utrecht

Op dinsdagen, 29-mei, 5-juni, 12-juni en 3-juli

10.00-12.30 uur

Amsterdam
Amsterdam

Op donderdagen, 31-mei, 14-juni, 21-juni, 28-juni
Op woensdagen (2 hele dagen!!), 23-mei, 20-juni

10.00-12.30 uur
10.00-16.00 uur

99 kanjerspelletjes
Scholing van 1 dagdeel. € 100,- per deelnemer.
Met de 99 Kanjerspelletjes uit het boek ervaren kinderen spelvreugde en leren ze op een positieve
manier met elkaar om te gaan. Bovendien leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor
elkaar. De spelletjes zijn onder andere geschikt voor het onderwijs, de sport en de
buitenschoolse/tussenschoolse opvang. De Kanjerspelletjes zijn vooral leuk om te doen. Daarnaast
geeft het de spelleider de gelegenheid extra aandacht te vestigen op sociale vaardigheden. Er kan
bij ieder spelletje een verwijzing worden gemaakt naar de Kanjerafspraken. Op die manier kan de
spelleider de kinderen bewust maken van hun sportgedrag.
Utrecht

Dinsdag 15-mei

10.00-12.30 uur

Amsterdam

Dinsdag 19-juni

10.00-12.30 uur

Creatief spelontwerp
Scholing van 1 dag. € 200,- per deelnemer
Iedere PM-er zal het herkennen, hoe kan je leuke spelletjes aanbieden met een minimum aan
materiaal? Dat wat anderen zo makkelijk afgaat, kost u zo veel moeite. Met de scholing creatief
spelontwerp wordt u geïnformeerd en getraind in het ontwikkelen van leuke spelletjes en
activiteiten. De spelletjes zijn dan ook nog extra interessant omdat ze naast motorische doelen ook
sociaal-emotionele doelen kunnen ondersteunen. In 1 dag, met een programma dat theorie en
praktijk afwisseld, kunt u het sport en spel aanbod op uw BSO versterken. We streven ernaar dat u
handvatten afgereikt krijgt om in het creatieve proces van spelontwerp kinderen een prominente
rol te laten spelen.

Utrecht

Woensdag 6-juni

10.00-16.00 uur

