
 

 

  

  

  NIEUW ONLINE AANBOD KLEUTERSCHOOL 

LEERROUTE EGO KLEUTER 
Wil je meer te weten komen over de ervaringsgerichte visie op het kleuteronderwijs? 

Wil je ontdekken hoe je meer kindgericht kan werken? 

Dan is deze leerroute iets voor jou! 
 

 

Praktisch: 

In dit leertraject bieden we je vier verschillende opgenomen Webinars aan met telkens één 

online contactmoment als mogelijkheid tot uitwisseling. 

Je krijgt tijd om de opname tot 1 dag voor de zoomsessie te bekijken. In die zoomsessie kan je 

vrijblijvend terecht met je vragen. 

 

Je kan intekenen voor het geheel, maar je kan ook kiezen voor losse sessies. 

 

 

 
 

 

 

 

Geef iemand een vis en hij kan eten voor een dag,  

leer hem vissen en hij kan een leven lang eten.  (Chinees spreekwoord) 

 



 

 

  

  

Waaruit bestaat de leerroute? 

 

 

WEBSESSIE 1:  KINDGERICHT WERKEN 

Wanneer? Release Webinar 1/3 (te bekijken tot 14/3) + Zoommoment op 15/3, 

van 19.30 – 20.30 u. 

Inhoud? We nemen je mee in de ervaringsgerichte visie, waardoor je een houvast hebt 
bij alle keuzes die je dagdagelijks neemt in je klas. We bieden je verschillende 

kaders, die de kapstok vormen van al je handelen en je verdere groei als 

leerkracht. 

 

 

 

 

WEBSESSIE 2: HANDELEN IN VERTROUWEN 

Wanneer? Release Webinar 16/3 (te bekijken tot 29/3) + zoommoment op 30/3, 

van 19.30 – 20.30 u. 

Inhoud? De kracht van spel bij kleuters wordt steeds duidelijker. Als leerkracht 

ga je opnieuw op zoek naar je handelen. Loslaten, meespelen, 

observeren … impulsen geven zonder het spel te verbreken en op die 

manier het kind in zijn groeiproces tegemoet komen. Als leerkracht 

handelen in vertrouwen… wat soms ook betekent… niet handelen. 

 

 

 

WEBSESSIE 3: RIJK BASISMILIEU 

Wanneer? Release Webinar 21/4 (te bekijken tot 4/5) + zoommoment op 5/5, van 

19.30 – 20.30 u. 

Inhoud? Kleuters leren incidenteel en nemen zo heel sterk de regie over hun 

leren. Je meerwaarde als leerkracht zit hem ook in het voorzien van 

een heel rijk basismilieu die de motor van het zelfstandig leren bij je 

kleuters zal aanzwengelen. Waar hou je best rekening mee? Waar leg je 

klemtonen? Wat vermijd je? 

 

 

 

WEBSESSIE 4: BINNENKLASDIFFERENTIATIE 

Wanneer? Release Webinar 6/5 (te bekijken tot 19/5) + zoommoment op 20/5, 

van 19.30 – 20.30 u. 

Inhoud? De diversiteit in de klas vraagt een gedifferentieerde aanpak binnen de 

klas. Dit heeft consequenties op vlak van aanbod en van organisatie in 

de klas. Waar kijk je naar? Waar hou je rekening mee? Hoe pak je dit 

aan? 

 

 



 

 

  

  

Prijzen, formules en inschrijven: 

 

Formule 1 Volledige traject = 4 websessies + 4 zoommomenten + 

boek ‘Ruimte voor initiatief’ 

 

Inschrijven: LINK 

 

€ 165 

Formule 2 Volledige traject = 4 websessies + 4 zoommomenten + 

abonnement Kleuters & ik 

 

Inschrijven: LINK 

 

€ 180 

Formule 3 Volledige traject = 4 websessies + 4 zoommomenten + 

boek (ruimte voor initiatief) + abonnement Kleuters &ik 

 

Inschrijven: LINK 

 

€ 200 

Formule 4 1 Webinar apart volgen = 1 Webinar + 1 zoomsessie 

 

Formule 4A: Webinar 1 apart: kindgericht werken 

Inschrijven: LINK 

 

Formule 4B: Webinar 2 apart: handelen in vertrouwen 

Inschrijven: LINK 

 

Formule 4C: Webinar 3 apart: rijk basismilieu 

Inschrijven: LINK 

 

Formule 4D: Webinar 4 apart: binnenklasdifferentiatie 

Inschrijven: LINK 

 

€ 50 per 

Webinar 

 

Voor meer info: 

Marieke.holvoet@cego.be 

Evelien.krijn@cego.be  

Nele.vanoosten@cego.be 
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