31 maart &
14 april
Voor wie?
Leerkrachten, RT-ers, IB-ers,
kindercoaches

Kosten:
€ 175

Waar?
Veldhoven

Wanneer?
31 maart en 14 april 2021
9.30 – 16.00

Aantal deelnemers
Maximaal 4 Vol=vol (1,5m)

Meer info?
www.insamenspel.nl
www.ontwikkelingspion.nl
Aanmelden kan per mail:
henriette@insamenspel.nl

Spel als leermiddel
Spelcarrousel, Spelbeheersysteem en Play it forward>>>
ZIEN!-scores die zonder aanvullend handelingsplan van rood of oranje
naar groen of blauw veranderen. Interactiewielen (scores op de BOTSvragenlijst) die na een paar weken spelen aangeven dat er geen
handelings-plan meer nodig is om de relatie van een leerling met
medeleerlingen te verbeteren… Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar
wanneer je het spelen van spelletjes op school op de juiste manier
organiseert en kadert, gebeurt dit onherroepelijk. Met kortdurende
spelletjes (max. 10 min.) laat je met het Spelbeheersysteem, de
Spelcarrousel en Play it Forward>>> kinderen op een natuurlijke manier
vaardigheden ontwikkelen als sociale flexibiliteit, sociaal initiatief,
impulsbeheersing, leiding geven, je in anderen verplaatsen, rekening
houden, plannen, strategisch denken, sociale autonomie…. En doordat ze
dit leren in een natuurlijke context en via spel, is transfer geen issue!
In deze cursus leer je deze drie organisatievormen.
Inhoud:
• Je krijgt richtlijnen waarmee je het spelen veilig kunt maken (kans
op ruzies en frustratie minimaliseren)
• Je leert een aantal kortdurende spelletjes (minimaal 6)
• Je leert welke vaardigheden je met die spelletjes kunt activeren
• Je leert een Spelbeheersysteem opzetten
• Je leert een Spelcarrousel opzetten
Daarbij krijg je antwoord op:
• Hoe stel je groepen samen? Welke criteria hanteer je?
• Hoe zit het qua klassenmanagement in elkaar?
• Wat zijn de Spelcarrousel-succesfactoren?
• Welke effecten kun je verwachten?
• Je leert hoe je met Play it forward>>> effecten kunt uitbouwen
Leerlingen worden tijdens het spelen verrast door eigen krachten en
ervaren tegenstand uit onverwachte hoek. Ze beleven plezier en hebben
succes met kinderen waar ze uit zichzelf niet zo snel mee spelen of met
wie ze juist vaak ruzie maken. Deze ervaringen spelen door in hun
omgang met elkaar.
Benieuwd hoe het werkt? Doe je mee? Je bent van harte welkom!

