
Het nascholingsaanbod voor cursusjaar 2017-2018 is bekend!

In deze flyer vind je een kort overzicht. Cursusbeschrijvingen, data

en tijden staan op www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl en 

www.gvo-plein.nl/edutool.

Toelichting

Elk jaar proberen we rekening te 

houden met wensen uit de praktijk. Ook 

dit jaar hebben we bij de keus van de 

cursusthema’s rekening gehouden met 

ontwikkelpunten, die naar voren zijn 

gekomen uit de POP’s. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via genoemde 

websites. Als een cursus vol is, kun 

je je inschrijven op de wachtlijst. De 

inschrijving sluit drie weken voor 

aanvang van de cursus. Uiterlijk 

twee weken van tevoren ontvang je 

een uitnodiging (of een bericht van 

annulering). Bij genoeg interesse kan 

een cursus in sommige gevallen ook 

op een andere locatie georganiseerd 

worden. Aanmelding verloopt dan via de 

regiobegeleiders.
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Activerende didactiek in de GVO-les
Een cursus over de principes van coöperatief leren
Apeldoorn, Leiden

De spiritualiteit van het kind
Apeldoorn

Digitale vaardigheden
Gouda

GVO aan kleuters: hoe doe je dat?
Een praktische en leerzame cursus over het werken met jonge kinderen
Zwolle

Kinderen met een rugzakje
Wie zijn zij en hoe ga je met hen om in de GVO-les?
Dordrecht, Leeuwarden, Utrecht

Kleine profeten
Over Amos, Micha en hedendaagse profeten
Apeldoorn, Goes, Gouda, Leeuwarden

Laat van je horen!
Communiceren met school en ouders
Dordrecht

Samen sterk
Intercollegiaal leren bij PC GVO
Leiden, Zwolle

Teach like a champion
Groningen, Veenendaal

Waar je hart vol van is…
Hoe mijn geloof mijn docent-zijn beïnvloedt
Goes, Groningen, Zoetermeer, Zwolle

Wees maar niet bang! (Kinderboekenweek)
Cursus ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2017
Dordrecht, Groningen, Leiden, Veenendaal
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