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CEGO biedt je een overzicht aan van de vormingen
voor het schooljaar 2018-2019.
Deze workshops worden verzorgd door
medewerkers die heel wat ervaringen meebrengen
vanuit de praktijk en het gedachtegoed van
Ervaringsgericht onderwijs in zich dragen.

FORMULES EN PRIJZEN
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

PERSONEELSVERGADERING

halve dag € 620 / hele dag € 999

€ 500

COACHING

LEZING

halve dag: €400 / hele dag € 560 / verslag: € 150

vanaf 60 personen € 750

BETROKKENHEIDSAUDIT

TRAJECT

€ 500 / verslag: € 150

Vanuit een intakegesprek, plannen we een traject bij jou op school.
Prijs op aanvraag.

MOGELIJKE THEMA’S :
Co-teaching | Laat de juf gerust |
Van kleuter naar het 1ste leerjaar |
Vertrek eens zonder thema |
Ik zie, voel, ontdek wat jij nodig hebt |
Aandacht voor kleuters met een zorgvraag |
Talentenverhaal

INDIVIDUEEL AANBOD
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Je kleuters als partners in de klas | 03/12/2018
Binnenklasdifferentiatie | 17/12/2018
Constructief omgaan met storend gedrag | 10/01/2019
Verrassend dat talentverhaal in de kleuterklas | 28/02/2019
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GENTBRUGGE, DE PUNT
Je kleuters als partners in de klas | 23/10/2018
Inspelen op kleuters die meer uitdaging willen | 11/12/2018
Van kleuter naar het 1ste lj. een hele stap of een heel proces? | 15/01/2019
Meespelen en spelbegeleiding in de hoeken | 15/02/2019
AALST, ODISSEE
Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn? | 28/08/2018 & 20/11/2018
Vertrek eens zonder thema | 09/10/2018 & 27/11/2018
Vertrek eens zonder thema DEEL 3 | 12/02/2019
Aandacht voor kleuters met een zorgvraag | 10/01/2019
Laat de juf gerust | 22/01/2019
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
LEUVEN
Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn? | 27/08/2018 & 19/11/2018
Laat de juf gerust | 02/10/2018
Stress en burn-out bij leerkrachten | 16/10/2018
Aandacht voor kleuters met een zorgvraag | 22/10/2018
Binnenklasdifferentiatie | 09/11/2018
Evalueren bij kleuters | 15/11/2018
Co-teaching in de kleuterklas | 16/11/2018
Inspelen op kleuters die meer uitdaging willen | 29/11/2018
Ik zie, voel en ontdek wat jij nodig hebt | 30/11/2018
Van kleuter naar het 1ste lj. een hele stap of een heel proces? | 14/01/2019
Vertrek eens zonder thema DEEL 3 | 24/01/2019
Constructief omgaan met storend gedrag | 14/02/2019 & 28/03/2019
Meespelen en spelbegeleiding in hoeken | 15/02/2019
Constructief omgaan met storend gedrag | 14/02/2019
Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn? | 21/03/2019 & 09/05/2019
AANBOD DIRECTIES + KLASBEZOEKEN
DIRECTIES: Leer de kleuterschool kennen | Data & locaties www.cego.be
KLASBEZOEKEN: Laat je eens echt onderdompelen in een school waar
kindgericht werken het vertrekpunt is. | Data & locaties www.cego.be

Nog veel meer!
Neem een kijkje
op onze website:
www.cego.be

INTERESSE?
CONTACTEER ONS !

016/32.57.40
info@cego.be

PROVINCIE ANTWERPEN
WILRIJK
Co-teaching in de kleuterklas | 12/10/2018
Stress en burn-out bij leerkrachten | 20/11/2018
Meespelen en spelbegeleiding in de hoeken | 01/2/2019
Binnenklasdifferentiatie op maat | 22/03/2019
Co-teaching in de kleuterklas | 26/04/2019
TURNHOUT
Binnenklasdifferentiatie op maat | 16/11/2018
Meespelen en spelbegeleiding in hoeken | 25/01/2019
Hoe waanzinnig rijk kan een basismilieu zijn? | 08/2/2019
Vertrek eens zonder thema DEEL 3 | 21/02/2019
Co-teaching in de kleuterklas | 03/05/2019
PROVINCIE LIMBURG
HASSELT
Co-teaching in de kleuterklas | 14/09/2018
Constructief omgaan met storend gedrag | 18/10/2018 & 07/12/2018
Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn? | 20/09/201 & 15/11/2018
Vertrek eens zonder thema | 05/10/2018 & 23/11/2018
Ik zie, voel en ontdek wat jij nodig hebt! | 25/10/2018
Stress en burn-out bij leerkrachten | 07/02/2019
EVENTS
Kleuterdag: Wonderen laten ontstaan 28/09/2018

Een CEGO-dag voor iedereen met een passie voor
kleuteronderwijs. In kleuterschool Pulhof te Berchem
dompelen we je een hele dag onder in de kracht van het
procesgericht onderwijs, van verwondering en van een
rijke leeromgeving,...

D-day: 17/05/2019

In 2019 zal er opnieuw de jaarlijkse D-day plaatsvinden.
Dit is dé verwendag voor directies, beleidsmedewerkers,
zorgcoördinatoren, maar uiteraard is iedereen welkom.

Zomercursus: 22 & 23/08/2018

CEGO organiseert deze zomer een cursus van twee dagen
met gevarieerde en inspirerende thema’s voor zowel de
kleuterschool als de lagere school.

