Zomercursus 2016
Kom binnen,… en groei!
Prikkelen, sprokkelen en inspireren voor het
nieuwe schooljaar.

PROGRAMMA ZOMERCURSUS 2016
Waar? Huis Bethlehem, Schapenstraat 34, 3000 Leuven / Auditorium Wolfspoort– gelijkvloers
Wanneer? Dinsdag 23 augustus & woensdag 24 augustus 2016 vanaf 9.00 uur
Prijs? 175 euro
DINSDAG 23 augustus 2016
9.00 – 9.30

Ontvangst met koffie en koeken

PRIKKELS MET LUDO HEYLEN
9.30 – 10.45

Lezing door Ludo Heylen (directeur CEGO)
Kind en leerkracht maken samen school - Participatief onderwijs

10.45 – 11.15

Pauze met koffie en koeken

11.15 – 12.30

Samen school maken door participatief onderwijs
Praktisch aan de slag!
Wat betekent samen school maken nu concreet voor je klas, voor je school?
Goede voorbeelden, uitwisseling en overleg

12.30 – 13.30

Middagpauze – Broodjeslunch

SPROKKELS MET JUF KATLEEN EN JUF MARIEKE
13.30 – 14.15

Kleuterschool – juf Marieke (CEGO-medewerker en kleuterjuf Freinetschool)
Samen school maken met kleuters vanuit een kind- en ervaringsgerichte visie.
Lagere school - juf Katleen (leerkracht 5de leerjaar)
Samen school maken via kindgesprekken.
De sleutel tot krachtig en betekenisvol onderwijs

14.15 – 15.00

Vraag en antwoord met juf Marieke en juf Katleen

15.00 – 15.30

Pauze met koffie en koeken

INSPIRATIE MET ELS MENU EN JOOST MAES
15.30 – 16.30

Ervaringsgerichte afsluiter
Joost, Els en andere CEGO-medewerkers begeleiden en ondersteunen kleine
groepen vanuit de heersende vragen en noden.

WOENSDAG 24 augustus 2016
9.00 – 9.30

Ontvangst met koffie en koeken

PRIKKELS MET JUF JENNY EN MEESTER MARC
9.30 – 10.45

Kleuterschool - Praktijkverhaal van meester Marc
Meester Marc van De Kosmos brengt zijn praktijkverhaal van hun
natuurschool.
Lagere school - Praktijkverhaal van juf Jenny
Juf Jenny is een kleuterjuf die de overstap maakte naar de lagere school.
Ze trekt haar kleuterwerking door in de lagere school.

10.45 – 11.15

Pauze met koffie en koeken

11.15 – 12.30

Vraag en antwoord met juf Jenny en meester Marc.

12.30 – 13.30

Middagpauze – Broodjeslunch

SPROKKELS MET ONDERNEMERS
13.30 – 14.15

Groeien in het leven – Ondernemingszin en de tools voor succeservaring
We laten ondernemers aan het woord.
Welke vaardigheden moet je bezitten om te ondernemen in onze
maatschappij?
En vooral, wat betekent dit voor ons onderwijs?
Waarop moet onderwijs inzetten, als we kinderen en jongeren meer
zelfsturing, sociale vaardigheden en ondernemingszin willen bijbrengen?

14.15 – 15.00

Vraag en antwoord met de ondernemers

15.00 – 15.30

Pauze met koffie en koeken

COOLING DOWN MET ELS MENU EN JOOST MAES
15.30 – 16.30

Sprankelende én verfrissende afsluiter met Els en Joost

Voor contact en meer informatie:
Cego@ppw.kuleuven.be

-

016/ 32.57.40

Inschrijvingen:
Je kan je inschrijven via deze link: inschrijvingen

-

www.cego.be

