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Nieuwsbrief Educatie 			
Lees-en mediatips via de mail 			

4x per jaar
gratis

Training op maat 			
Verdieping of nieuw format 			

ontwikkeling/uitvoer
offerte

Binnen het Kennemerwaard college vind je trainingen en
workshops voor professionals in het educatieve veld. Deze bijeenkomsten richten zich op lezen, leesplezier, digitale vaardigheden en burgerschap.

0-6 jaar

Nieuwsbrief Educatie 			
Informatieverstrekking
		
Netwerkbijeenkomst
Deskundigheidsbevordering
en kennis delen.
Bij afname consulent BoekStart

				
					
Inspiratie avond NVD 			
Training
Interactief Voorlezen 3 bijeenkomsten
(2 online) cursusmateriaal, certificaat
Training
Voorlees Coördinator leesbevordering

4x per jaar
gratis
2 uur
€15,- pp
gratis

Lezen & taal
			
Inspiratiesessie Een stevige taalbasis 		
Van begrijpend kijken, naar begrijpend luisteren
naar begrijpend lezen. Herhaald voorlezen voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.
BSO Leesbevordering		
2 dagdelen van 2,5 uur max 12 deelnemers

€75,- pp

Training
verdieping interactief voorlezen

€75,- pp

Digitale prentenboeken in de kinderopvang

€75,- pp

Inspiratiesessie 				
Een stevige taalbasis door voorlezen		
					
Workshop in company en/of op maat 		
Van begrijpend kijken, naar begrijpend luisteren,
naar begrijpend lezen. 			
Herhaald voorlezen voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 8 jaar.
Workshop op maat

2 uur
€75,- pp
offerte

5 uur
€220,-

Digitale geletterdheid

€15,- pp

€75,- pp

2 uur
€75,-

Bezoek Prutshub 1 uur (max. 15 personen)
		
		

1 uur
€70,-

Media Visiespel (max. 12 personen)
Interactief bordspel voor het hele team om
samen tot een gedegen mediaplan 		
te komen. Inclusief rapportage achteraf

2,5 uur
€600,-

Media Visiespel (max. 24 personen)
Interactief bordspel voor het hele team 		
om samen tot gedegen mediaplan 		
te komen. Inclusief rapportage achteraf

2,5 uur
€950,-

Training Click & de kids; online zoeken
Teambijeenkomst informatievaardigheden

1,5 uur
€300,-

Burgerschap
Training Lezen en Burgerschap 		
Teambijeenkomst online/offline

1,5 uur
€300,-

12+

Kijk voor een uitgebreide
omschrijving van ons aanbod op
www.bknw.nl/educatie.

Nieuwsbrief Educatie 		
					

4x per
jaar gratis

Training op maat 			
Verdieping of nieuw format 			

ontwikkeling/uitvoer
offerte

6-12 jaar
Nieuwsbrief Educatie 			
Lees- en mediatips via de mail		

4x per jaar
gratis

Training op maat 			
Verdieping of nieuw format 			

ontwikkeling/uitvoer
offerte

Lezen & taal
Opleiding Open Boek		
Cursusmateriaal, certificaat, catering		
		
			

5 bijeenkomsten
€499,- pp

Inspiratiebijeenkomst voor leesbevorderaars
Primair Onderwijsdeskundigheidsbevordering

2 uur
€15,- pp

Inspiratiesessie Een stevige taalbasis door voorlezen
Van begrijpend kijken, naar begrijpend luisteren,
naar begrijpend lezen. Herhaald voorlezen voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

2 uur
€75,- pp

In company trainingen
Een stevige taalbasis door:
Training: Interactief voorlezen voor onderwijsassistenten
Interactief voorlezen in kleine
offerte
groepjes de juiste vragen stellen.		
			
Training: Interactief voorlezen voor leerkrachten
offerte
Belevend, offerte interactief en hardopdenkend.
Wat is het verschil en wanneer pas je de verschillende vormen toe?
offerte
Training: Gebruik van digitale
prentenboeken in de onderbouw. 		
Wat zijn goede digitale prentenboeken en hoe zet je ze in.
Praktische en interactieve Workshops voor leerkrachten
individueel of een (deel van een) schoolteam in company
2 uur
Een leescultuur creëren
€75,-pp/offerte
Primair Onderwijs
Hebben jullie een leescultuur op school? Wat houdt dat dan in? Heeft
iedereen binnen de school hier hetzelfde beeld bij? En wat betekent
dat voor de dagelijkse praktijk? Tijdens deze workshop onderzoeken we
wat de meerwaarde is van een leescultuur op school. Wat wordt er van
een leerkracht verwacht en wat van het team en de directie? Je krijgt
inzicht in elementen die bijdragen aan het tot stand brengen van een
leescultuur binnen de school en hoe deze te behouden.
De kracht van het (voor)lezen van rijke teksten
2 uur
Primair Onderwijs				
€75,-pp/offerte
Tijdens deze workshop krijg je antwoord op vragen als:
Wat zijn rijke teksten? Hoe herken je rijke teksten? En wat is het belang
van rijke teksten in het onderwijs? Samen bekijken en bespreken we
verschillende teksten en hoe en wanneer je deze kunt inzetten.
			
2 uur
De kracht van lezen en verhalen
€75,-pp/offerte
Primair Onderwijs
Welke rol spelen verhalen in jouw klas? Welke mogelijkheden en
kansen zie jij voor het inzetten van verhalen? Waar zit de kracht van
het verhaal voor het onderwijs? Hoe kun je verhalen in jouw klas
combineren met leesbevordering en de vier taaldomeinen
(mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en
taalverzorging)? Tijdens deze workshop spelen we met verhalen.

Alle genoemde
prijzen zijn excl. BTW

De kracht van lezen in verbinding met andere
2 uur
vakgebieden en thema’s
€75,-pp/offerte
Primair Onderwijs
Wil je onderzoeken hoe je als leerkracht meer verbinding creëert tussen jeugdliteratuur en de verschillende vakken?
Dan is deze workshop echt iets voor jou. Je duikt samen met de andere
deelnemers in verschillende fragmenten uit jeugdboeken om van
daaruit op zoek te gaan naar de verbinding met andere vakken.
Welke boeken zijn hiervoor geschikt?
Welke werkvormen kun je inzetten?
En waarom zou je lezen willen verbinden met andere vakgebieden?
2 uur
De kracht van lezen en praten over boeken
€75,-pp/offerte
Primair onderwijs
Interesse ontwikkelen voor lezen gaat hand in hand met het praten
over boeken, maar hoe doe je dat? Meestal krijg je als reactie op je
vraag hoe een leerling het gelezen boek vond: ‘Leuk’ of ‘saai’. Hoe kom
je tot een gesprek? Tijdens deze workshop doe je zelf ervaring op met
het praten over een boekfragment en krijg je tips en handreikingen
om dit toe te passen in je eigen klas. Hierbij maken we onder andere
gebruik van de aanpak ‘Vertel eens...’ van Aidan Chambers.
2 uur
De kracht van lezen en voordragen
€75,-pp/offerte
Primair Onderwijs
Vloeiend lezen is meer dan correct en snel kunnen lezen.
Het gaat ook om het begrijpen van wat je leest.
Expressie is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens deze workshop
oefenen we met de interpretatie van een tekst door middel van
voordragen. Er is hierbij aandacht voor de leestechniek, het leesbegrip
en verschillende tekstsoorten.

Digitale geletterdheid
2,5 uur
Media Visiespel (max. 12 personen)
€600,Interactief bordspel voor het hele team om samen tot een
gedegen mediaplan te komen. Inclusief rapportage achteraf.
2,5 uur
Media Visiespel (max. 24 personen)
€950,Interactief bordspel voor het hele team om samen tot
een gedegen mediaplan te komen. Inclusief rapportage achteraf.
Training Click & de kids; online zoeken 		
Teambijeenkomst informatievaardigheden

1,5 uur
€300,-

Burgerschap
Training De kracht van Lezen en Burgerschap
Teambijeenkomst online/offline

1,5 uur
€300,-

Training Veilig Puberen
Team- ouderbijeenkomst over veiligheid, beeldvorming
en jezelf mogen zijn.

1,5 uur
€300,-

Heb je een keuze gemaakt of zijn er
nog vragen Mail naar educatie@bknw.nl
en wij nemen contact met je op.
Je kunt je keuze ook doorgeven via het
online aanvraagformulier. Deze vind je op
bknw.nl/educatie of scan de QR-code.
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