Welkom bij Xperto
“Van experts voor experts”

Het rekenpaleis

Pop en spel

Xperto is een jonge, dynamische organisatie voor de professionals in het
primair onderwijs. Inspiratie, scholing en training laten wij hand in hand
gaan. Onze experts zijn geworteld in de onderwijspraktijk en zijn gericht
op het vooruit brengen en verbinden van de experts in uw eigen school:
leerkrachten, interne begeleiders, directies en bestuurders.
Nieuwsgierig? Maak kennis met ons en onze nieuwe workshops.
In deze folder treft u een greep uit ons workshopaanbod aan.

Etten-Leur
woensdag 28 augustus 2013
woensdag 11 september 2013
13.30-16.00 uur

Eersel

Prijs

woensdag 30 oktober 2013
woensdag 20 november 2013
13.30-16.00 uur

€ 225,€ 190,-

woensdag 12 maart 2014
woensdag 9 april 2014
19.00-21.30 uur

€ 225,woensdag 23 oktober 2013
woensdag 13 november 2013 € 190,13.30-16.00 uur

Van pesten naar dinsdag 24 september 2013
samenwerken
19.00-21.30 uur

dinsdag 17 september 2013
19.00-21.30 uur

€ 125,€ 95,-

Spelen met
woorden

woensdag 12 februari 2014
woensdag 26 februari 2014
13.30-16.00 uur

woensdag 26 maart 2014
woensdag 16 april 2014
19.00-21.30 uur

€ 225,€ 190,-

Level-up

woensdag 2 april 2014
woensdag 23 april 2014
13.30-16.00 uur

woensdag 22 januari 2014
woensdag 12 februari 2014
13.30-16.00 uur

€ 225,€ 190,-

Flex!

woensdag 30 oktober 2013
woensdag 20 november 2013
19.00-21.30 uur

woensdag 28 augustus 2013 € 225,woensdag 25 september 2013 € 190,Eigen Ipad
13.30-16.00 uur

Boxtel
maandag 23 september 2013
maandag 21 oktober 2013
19.00-21.30 uur

Helmond

Prijs

woensdag 5 februari 2014
woensdag 12 maart 2014
13.30-16.00 uur

€ 225,€ 190,-

woensdag 15 januari 2014
woensdag 5 februari 2014
13.30-16.00 uur

woensdag 18 september 2013 € 225,€ 190,woensdag 9 oktober 2013
13.30-16.00 uur

Het rekenpaleis

Pop en spel

mee € 180,-

Van pesten naar dinsdag 22 oktober 2013
samenwerken
19.00-21.30 uur

dinsdag 29 oktober 2013
19.00-21.30 uur

€ 125,€ 95,-

Spelen met
woorden

woensdag 23 april 2014
woensdag 21 mei 2014
13.30-16.00 uur

maandag 9 september 2013
maandag 7 oktober 2013
19.00-21.30 uur

€ 225,€ 190,-

Level-up

woensdag 11 december 2013
woensdag 15 januari 2014
13.30-16.00 uur

woensdag 22 januari 2014
woensdag 12 februari 2014
13.30-16.00 uur

€ 225,€ 190,-

Flex!

woensdag 12 maart 2014
woensdag 9 april 2014
13.30-16.00 uur

woensdag 14 mei 2014
woensdag 4 juni 2014
13.30-16.00 uur

€ 225,€ 190,-

Minimum aantal deelnemers 12. Maximum 20.
Introductietarief geldt tot 1 juli 2013.
Voor meer informatie en direct inschrijven zie www.xperto.nl

Eigen Ipad
mee€ 180,-

Nieuw! En toch vertrouwd

HET REKENPALEIS

Op zoek naar een goede balans tussen de ‘eigen wijze’ van het kleuteronderwijs
en het werken aan de rekendoelen? Wellicht heeft u al van alles in huis en wordt
het alsmaar meer? In deze training zetten we de zaken op een rij om te zorgen
voor een goed beredeneerd aanbod. We besteden aandacht aan de vertaling van
de doelen voor getalbegrip, meten en meetkunde naar het groepsplan en belichten
praktische mogelijkheden om dagelijks in kring, spel- en werkles hieraan te werken.
Doe mee en leg samen met collega-leerkrachten het fundament voor een heus
rekenpaleis.

SPELEN MET WOORDEN

WORKSHOPS
GROEP 1-2-3

GROEP 4-8

Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces. Gedurende de hele
(school)dag doen zich allerlei kansen voor woordenschat voor. U zet in deze
workshop de woordenschatbril op en leert hoe u deze kansen kunt verzilveren en
om kunt zetten in speelse, aantrekkelijke en effectieve woordenschatactiviteiten.
Werkwijze: 2 bijeenkomsten met presentatie, werkopdrachten en uitwisseling
Uitvoering Tjalling Brouwer en Anne van de Laar
LEVEL-UP

Werkwijze: 2 bijeenkomsten met presentatie, werkopdrachten en uitwisseling
Uitvoering: Uschi van der Velden en Mariëtte Denissen-Schuurmans
POP EN SPEL

In deze workshop maak je van sprommel (spullen en rommel) zelf prachtige
poppen en leer je enkele poppenkast- en verhaaltechnieken: beweging van de
poppen, karakters, stemgebruik, opbouwen van spanning. Hiermee kun je op een
speelse, beredeneerde manier werken aan de taalstimulering van jonge kinderen,
aan de (tussendoelen van) mondelinge taalvaardigheid, aan woordenschat én aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het rekenpaleis

Spelen met woorden

GROEP 1-2-3

GROEP 3-8

Ondanks een nieuwe rekenmethode nog niet echt tevreden over het
automatiseren? In deze workshop bieden we handreikingen voor effectief
oefenen met de methode en speelse aanvullingen daarop. U krijgt een overzicht
wat wanneer beheerst moet worden en tips & tricks om dit te bereiken. In de
workshop legt u verbindingen naar uw eigen rekenles en kijken we onder andere
naar mogelijkheden met PC of tablet. Rekenplezier verzekerd!
Werkwijze: 2 bijeenkomsten met presentatie, spellencircuit en uitwisseling
Uitvoering: Uschi van der Velden
FLEX!

Werkwijze: 2 bijeenkomsten met presentatie, werkopdrachten en uitwisseling
Uitvoering Tjalling Brouwer en Judith Gerritsen (Dr@mes)

Pop en spel

Level-up

GROEP 4-8

GROEP 4-8

VAN PESTEN NAAR SAMENWERKEN

Een groep met een fijne sfeer, waar kinderen respectvol met elkaar omgaan en
iedereen mee mag doen. De supportgroep aanpak is een snelle, praktische manier
om pesten op school aan te pakken en de interactie tussen kinderen te verbeteren.
Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen
voor elkaar. In deze workshop krijgt u handreikingen om op een oplossingsgerichte
wijze met uw groep met de succesvolle supportgroep aanpak aan de slag te gaan.
Zet zelf de eerste stap en doe mee!
Werkwijze: 1 werkbijeenkomst met presentatie, werkopdrachten en uitwisseling
Uitvoering: Debbie Verschuuren en Uschi van der Velden

Van pesten naar samenwerken

FLEX!

Schrijf in

vóór 1 juli 2013 en profiteer van het
VOORDELIGE INTRODUCTIETARIEF

In de workshop FLEX! (jeugdtaal voor tof, gaaf, cool) ervaart u zelf hoe leuk het
is om samen met uw leerlingen eigen interactieve boekjes te maken met een
tablet of pc. Werken met FLEXboekjes is op een motiverende manier werken aan
het schrijven van teksten, aan wereldoriëntatie, begrijpend lezen, woordenschat,
spreken, luisteren en 21e-eeuwse vaardigheden in één. Helemaal FLEX! dus.
Ipads aanwezig. Heeft u (zelf) een Ipad? Neem hem mee en ontvang 10,- korting
op uw inschrijfgeld.
Werkwijze: 2 bijeenkomsten met presentatie, maken van digiboekje(s) en
uitwisseling.
Uitvoering: Tjalling Brouwer en André Slegers (Keii)
Bij 12 of meer deelnemers kunnen we deze workshops ook bij u op school uitvoeren op
een moment dat in uw planning past. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk voor aanvullende
informatie op www.xperto.nl of neem contact op met Tjalling Brouwer T 06-27359428 of
Uschi van der Velden T 06-18086879

