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Het nascholingsaanbod voor cursusjaar 2018-2019 is bekend!
In deze flyer vind je een kort overzicht. Cursusbeschrijvingen, data en
tijden staan op www.vonkt.nl en www.zinvolleronderwijs.nl

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.

Volg jij ons al via

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via genoemde websites.
De inschrijving sluit drie weken voor aanvang
van de cursus. Uiterlijk twee weken voor
aanvang van de cursus ontvang je een
uitnodiging (of een bericht van annulering).
Als een cursus vol is, kun je je inschrijven op
de wachtlijst. Een inschrijving op de wachtlijst
is geen garantie dat je alsnog kunt deelnemen
aan de cursus of dat deze nogmaals wordt
aangeboden. Wij adviseren je om je ook voor
een andere cursus aan te melden.
Bij genoeg interesse kan een cursus in
sommige gevallen ook op een andere locatie
georganiseerd worden. Aanmelding verloopt
dan via de regiobegeleiders.

Protestants Centrum GVO  Joseph Haydnlaan 2a | Postbus 8504 | 3503 RM Utrecht |
030 - 760 4804 | info@pcgvo.nl | www.pcgvo.nl

Cursusaanbod PC GVO 2018-2019
Cursus / cursusplaatsen

Punten

Wie is Koning?
Over Saul, Salomo, David en al die andere koningen…
Leeuwarden, Veenendaal, Leiden

Vriendschap. Jij hoort erbij!
Cursus ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2018
Zwolle, Utrecht, Oud-Beijerland

Jona en Joenoes
Lessen ontwerpen met de verhalen over Jona en Joenoes
Veenendaal, Goes

Stel je een boom voor...
Rond een symboolthema op zoek naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies
Zoetermeer

Wat is waar?
Over wetenschap en levensbeschouwing
Zwolle

Lessen rond verlieservaringen
Groningen, Dordrecht

Filosoferen met kinderen
Apeldoorn

Meer met muziek in de GVO-les
Groningen

Een rijke leeromgeving voor je GVO-les
Zoetermeer

GVO met verhalend ontwerpen
Geschikt als basis-en vervolgcursus
Veenendaal

Klassenmanagement en groepsdynamiek
Goes

Differentiëren is te leren!
Leiden

12

6

6

8

6

9
9
6
6

8

6
3

