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Leerkrachten* met passie voor het vak schrijven!

—————
Wat is er toch aan de hand,
dat het leesbaar leren schrijven
tegenwoordig zoveel moeite kost?
….het ontcijferen van het handschrift
van een grote groep leerlingen
kost tegenwoordig veel inspanning en gepuzzel.
Denkt u ook steeds Waarom nog schrijven?
Denk dan niet langer na en schrijf u in voor de

2-DAAGSE CURSUS

Daarom schrijven!
R
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* en iedereen die betrokken is bij het begeleiden
van kinderen met schrijfproblemen

Van harte welkom bij deze inspirerende cursus over (leren) schrijven schoolbreed, gegeven door Gerda Broekstra.
Schrijven is een super leuk vak, dat net als leren lezen en leren rekenen, moet
worden aangeleerd. Dit vak begint niet in groep 3, op het moment dat de
leerling daadwerkelijk de pen pakt en gaat leren schrijven en stopt ook niet
op het moment dat de leerling alle letters en hoofdletters heeft aangeleerd.
Elk leerjaar levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het schrijfonderwijs
van groep 1 t/m 8!
De cursus wordt georganiseerd en gegeven door Gerda Broekstra. Zij
is al ruim 25 jaar ergotherapeut en gespecialiseerd in de behandeling
van kinderen. Ze geeft workshops en begeleidt en adviseert scholen
bij het vormgeven van goed schrijfonderwijs. In 2017 publiceerde zij
haar schrijfmethode ‘Aan boord’.

Doel van de curus

Inzicht in de waardevolle bijdrage die elk leerjaar bijdraagt aan het
vak schrijven, is het doel van deze cursus. Met dit inzicht wordt (leren)
schrijven een uitdagend vak en krijg je als leerkracht kennis om binnen
het aanbieden van vak schrijven te leren differentiëren. Door differentiatie krijgt elke leerling de kans een leesbaar handschrift te ontwikkelen.
(Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor
goed schrijfonderwijs
Kleutervaardigheden/handvaardigheidsactiviteiten
aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven
Wat leren we leerlingen eigenlijk als we ze het vak
schrijven aanbieden?
Waarom eigenlijk aandacht voor schrijven: leerlingen
gaan toch typen en schrijven nauwelijks meer!

De schrijfmethode ‘Aan boord’ is ontwikkeld op basis van
alle kennis die u tijdens deze cursus leert. Het doel is om elke
leerling ‘aan boord’ te houden voor een mooi handschrift!
Er zijn twee versies van deze unieke methode: blokschrift en
verbonden schrift.

Opbouw van de 2-daagse cursus

Eerste cursusdag: Theorie Om alle kennis die u op deze theoriedag leert meteen in praktijk te brengen, ontvangt u een
uitgebreid materialenpakket met pennen, potloden en de
volledige schrijfmethode ‘Aan boord’.
Tweede cursusdag: Praktijk Na ruim zes weken zelf aan de
slag geweest te zijn volgt een praktijkdag. Op deze dag
wordt de casus besproken die u tijdens de theoriedag meekrijgt. Daarnaast worden alle ervaringen gedeeld met het gebruik van de materialen binnen uw school. Zo wordt u verder
geschoold in het goed vormgeven van goed schrijfonderwijs.

Waar en wanneer

De cursus wordt gehouden op de gezellige locatie ‘Insolar’
Eten & Drinken op het Oude Raadhuisplein 9, 1271 RH Huizen
In het najaar van 2018 staan er drie cursussen op de agenda:

1 Theoriedag 17 september, praktijkdag op 5 november
2 Theoriedag 24 september, praktijkdag op 19 november
3 Theoriedag 8 oktober, praktijkdag op 10 december
Alle cursus- en terugkomdagen zijn op een maandag van 9.45 - 15.30 uur
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Kosten
De kosten voor de 2-daagse cursus bedragen € 575,- per deelnemer
(inclusief veel extra’s):
• Naslagwerk met de hand-out van de cursus en achtergrond
artikelen
• Pakket Schrijfvriend schrijfmaterialen (waarde € 125,-) om direct
mee aan de slag te gaan
• Koffie, thee & gebak en een heerlijke, uitgebreide lunch
• Een certificaat van deelname, na afloop van de cursus
Indien u met meerdere collega’s inschrijft en graag één schrijfpakket wenst te
ontvangen, zijn de kosten per volgende deelnemer € 450,-

Interesse?
Schrijf u in door een e-mail te sturen naar info@deschrijfvriend.nl met
vermelding van uw naam, functie, (school)adres en e-mail en eventueel
factuuradres.
U ontvangt n.a.v. uw aanmelding, de factuur per e-mail.
Na betaling is uw deelname definitief. (Maximaal 12 deelnemers per cursus).
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Gerda Broekstra

Tel: 06 - 33703132

Eigenaar De Schrijfvriend

www.deschrijfvriend.nl

