Creativiteit ‘Leren door doen’
Voor

Leerkrachten, schoolteams

Tijdsinvestering

2 à 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussentijdse co-teaching door een
kunstvakdocent wordt sterk aanbevolen.

Niveau

Post-hbo cursus

Kosten

€ 650 euro per trainingsbijeenkomst
Lokale CmK projecten vergoeden mogelijk de training in het kader van
deskundigheidsbevordering van het onderwijs.

Aantal deelnemers

Afhankelijk van de grootte van het team (maximaal 30)

INHOUD
Na deze training ben je op de hoogte van het werken volgens het creatief proces en van het
belang en de waarde ervan voor de ontwikkeling van het kind. Je leert de kernwaarden van de
school te vertalen naar een procesgerichte aanpak en oefent met kennis en vaardigheden.
Deze training gaat uit van ervarend leren en stelt de leerkracht en het kind centraal.
De trainingsbijeenkomsten staan niet op zichzelf maar worden gegeven in combinatie met coteaching in de klas. De co-teaching wordt gegeven door een ervaren kunstvakdocent die
aansluit op de, in de teamtraining, opgedane kennis en vaardigheden.
De deelnemers ontvangen een hand-out met praktische tools en een literatuurlijst.
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en tussen bijeenkomst 1 en 2 krijgen de deelnemers
een huiswerkopdracht.

DOELEN
Bijeenkomst 1 Nieuwsgierige ontdekkers
• Je verkrijgt kennis over de begrippen creativiteit en creatief proces
• Je voelt de waarde/betekenis van procesgericht werken voor de ontwikkeling van het
kind en je kan dit verwoorden
• Je kan onderscheid maken tussen een product- en procesgerichte aanpak

•

Je kan een relatie leggen tussen de kernwaarden uit het schoolplan en een
procesgerichte aanpak

Bijeenkomst 2 Spelende onderzoekers
• Je weet wat een betekenisvolle procesgerichte aanpak is
• Je bent in staat een betekenisvolle procesgerichte opdracht te maken
• Je ervaart en voelt het belang van het oriënteren en onderzoeken
• Je oefent in het begeleiden van het creatief proces
Co-teaching in de klas
Bijeenkomst 3 Intervisie
• Je deelt je praktijkervaringen met de andere deelnemers
• Je reflecteert op ervaringen van mededeelnemers en op die van jou
Co-teaching in de klas

CONTACT
Heb je vragen over deze training? Mail of bel met Judith Vossen via 06 28739190 of

judithvossen@pleinc.nl

