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30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300
boeiende activiteiten. Dit materiaal werd eind 2013 door vele
kleuterleidsters zeer positief ontvangen. Sindsdien volgden reeds 780
kleuterleidsters uit 213 verschillende scholen deze vorming. Het is
voor Vlaanderen het eerste pakket dat sociale vaardigheden koppelt
aan de inzichten van meervoudige intelligentie op het niveau van het
kleuteronderwijs.
Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. De
verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken
daarvoor gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de
kinderen. De thema’s van de verhalen sluiten nauw aan bij de
belangstellingscentra van elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit
3 boeken en is aangepast aan het niveau van de kleuters.
Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de
oefeningen, je verkent ook de achtergrond van sociale vaardigheden
en meervoudige intelligentie. Wij reiken je handvaten aan om dit
materiaal zo efficiënt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse
praktijk. De dag na de training kan je al aan de slag.

Opbouw
Deze vorming bieden we aan onder drie modules.
1. Een module van een halve dag (3 à 4 uur), geschikt voor een
pedagogische studiedag. Je maakt kennis met het materiaal, de
achtergronden en de activiteiten. Je leert het materiaal gebruiken
in de dagelijkse praktijk.
2. Een module van één dag. Je maakt kennis met het materiaal, krijgt
een ruime achtergrond en een uitgebreide training met veel
praktische voorbeelden. Na deze training ben je klaar om het
materiaal in de klaspraktijk te integreren.
3. Een module van twee halve dagen (verspreid in de tijd). Je maakt
kennis met het materiaal, de achtergronden en de activiteiten. Je
traint het gebruik van het materiaal. In de follow-up sessie
bespreek je samen met de trainer de weerstanden en obstakels. Je
gaat samen op zoek naar methodieken voor een nog efficiëntere
toepassing.
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Deze vorming is voor groepen van 8 tot en met 25 personen. Dit
kan één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit
verschillende scholen.
We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer.

www.hetgatindehaag.be

Materiaal
Niet inbegrepen in de vorming.
Het gat in de haag,
- het grote verhalen- en activiteitenboek 1ste kleuterklas (100 euro)
- het grote verhalen- en activiteitenboek 2de kleuterklas (100 euro)
- het grote verhalen- en activiteitenboek 3de kleuterklas (100 euro)
- posterset (6 posters A1 formaat) (13 euro)
Te bestellen via die Keure.

Kostprijs
220 euro per halve dag + vervoerkosten aan 0,35 euro/km, vanuit
Gent, heen & terug.
Wens je meer informatie over onze producten en trainingen suft dan
naar www.hetgatindehaag.be en www.hettopspel.be
We kijken er naar uit om samen een geslaagde vorming in de school of
regio uit te werken.
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