Combinatiegroep 2-3

Gemist Congres

Een 2-3 combinatiegroep kan heel wat dilemma's opleveren terwijl het tegelijk veel voordelen biedt voor de
doorlopende leerlijn van het jonge kind. Hoe organiseer je het leren lezen bijvoorbeeld tussen spelende kleuters?
Hoe geef je instructies met niveauverschillen in een 2-3 combinatiegroep? En hoe zorg je voor meer speelleertijd?

Realiseer een goed lopende speelleerklas 2-3!
Tijdens deze studiedag komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
Praktische voorbeelden voor je organisatie en didactiek in een 2-3 groep
Hoe bouw je eenvoudige rekenspel- en rekendansmomenten in je dagritme in?
Hoe benut je speelleerhoeken in groep 2-3 voor differentiatiemogelijkheden?

Voor wie
Deze bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten van groep 2 en 3
Onderwijsassistenten
Intern begeleiders
Remedial teachers
Onderbouwcoördinatoren
uit het primair onderwijs.

Programma
9:15
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
9:45
Opening door de dagvoorzitter

Natasha Seesink, leerkracht en dagvoorzitter
10:15
Planning en organisatie
Anouk Brouns, onderwijsadviseur Edux
Hoe vul je een lesrooster voor jouw 2-3 combinatiegroep?
Welke inrichting van je lokaal en hoeken kies je in een 2-3 combinatiegroep?
Praktische voorbeelden voor je instructie, didactiek en verwerkingsmomenten

11.15
Kof e- en theepauze
11:30
Bewegend rekenen en taal
Mirrin Leemans-Dekkers, leerkracht en onderwijsbegeleider KiddyUp Coaching & Onderwijs
Hoe integreer je dagelijkse beweegmomenten in je planning?
Hoe verbind je reken- en taaldoelen in beweegmomenten?
Inspirerende ideeën om direct toe te passen

12:30
Verzorgde lunch
13:30
Speeltijd verplicht a.u.b.
Mike Nijskens, trainer (beeld)coach en leerkracht
Hoe zorg je voor meer speeltijd in 2-3 combinatiegroepen?
Welke methode-elementen vervang je door spelactiviteiten?
Voorbeelden van spelactiviteiten gericht op taal- en rekendoelen

14:30
Kof e- en theepauze
14:45
Speciale (leer)behoeften
Carla van Deelen, specialist jonge kind Seminarium voor Orthopedagogiek
Hoe sluit je aan op individuele behoeften in een volle combinatiegroep?
Welke differentiatiemogelijkheden bieden speelleerhoeken in je 2-3 groep?
Welke middelen zet je in om (spel) te vereenvoudigen of te verrijken/versnellen?

15:45
Afsluiting van de dag

Spontane quotes
Het congres was een inspirerend. De sprekers hebben hun enthousiasme voor het vak erg
goed kunnen overbrengen.
Myrthe Jansen
Aanrader! Goede sprekers, bruikbare informatie.
Interessante en bruikbare tips.
Ik werd blij van de kennisoverdracht over de ontwikkeling van het jonge kind, want het is zo
belangrijk om kinderen goed in beeld te hebben
Trudy
Een congres met praktische handvatten waarmee je aan de slag kunt in een groep 2/3.
Leuke cursusdag, veel opgestoken!
Leuk, inspirerend congres! Zeker een aanrader als je gaat starten met een 2/3!
Een goed gevulde inspirerende dag met praktijkvoorbeelden.
Congres 2/3 is een echte aanrader voor leerkrachten die willen starten of werken met een
groep 2/3. <br/>Inspirerende dag, met goede sprekers.
Mandy
Dit was een erg inspirerende dag voor ons. Ik draai al twee jaar een 2/3 combinatie. Het was
jn om te horen dat we goed bezig zijn hierin.

Praktische Informatie

Datum
Maandag 20 juni 2022

Kosten
Naast toegang tot het congres krijg je:
handouts met de presentaties van de spreker
een uitgebreide reader met het cursusmateriaal
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 395 ex btw per persoon. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Locatie en parkeren
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Klik hier voor de website van Leerhotel Het Klooster
Routebeschrijving vanuit Utrecht, A28
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Soesterberg, links richting Soest (richelleweg). Weg volgen en bij het
tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amersfoort (N237 Amersfoortsestraat, overgaand in Utrechtsestraat). Voor de
'Stichtse Rotonde' (Amersfoort)ga je linksaf (borden Soest/Dierenpark volgen) en vervolgens na 100 meter weer links,
de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het Shell-pompstation). Je ziet de ingang van
Leerhotel Het Klooster na 30 meter aan jerechterzijde.

Routebeschrijving via de A1
Bij knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort/Utrecht de A28 volgen. Neem afrit 5 (Maarn/Soest) rondweg N221
(richting Soest/Dierenpark). Deze rondweg komt uit op de 'Stichtse Rotonde'. Op de rotonde rechtsaf en direct
daarna links (richting Soest/Dierenpark Amersfoort). Rechts de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg
in (vóór het Shellpompstation). Je ziet na 30 meter de ingang van Leerhotel Het Klooster aan je rechterzijde.

Met het openbaar vervoer
Als je met de trein komt, kun je gebruik maken van onze pendelbussen vanaf Amersfoort centraal station. Deze staan
klaar bij de Barchman Wuytierslaan. Dit is aan de zijkant van het station. Je kunt de zij-uitgang nemen, dan kom je
direct bij de parkeerplaats op de Barchman Wuytierslaan terecht. Als je de hoofduitgang neemt, moet je naar rechts
gaan, voorbij de streekbussen en het Argonaut-gebouw. Daarna kom je op de parkeerplaats waar de pendelbusjes op
je staan te wachten. Op het station zelf wordt deze straat ook aangegeven op de borden. De pendelbusjes rijden
vanaf ca. een uur voor aanvang van het congres tot 5 minuten voor aanvang. De de nitieve tijden krijg jeeen paar
dagen voor het congres nog in je mailbox.

Pendelbus gemist? Streekbussen: Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 52 richting Utrecht. Uitstaphalte
’Zorgcentrum de Lichtenberg’ aan de Utrechtseweg. Je passeert Leerhotel Het Klooster aan de rechterkant. Over het
voetpad terug lopen (ca 200 m). De ingang van Leerhotel Het klooster bevindt zich aan de linkerkant.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

