Kleutervriendelijk werken
met groepsplannen
Veel leerkrachten in groep 1 en 2 hebben de
opdracht gekregen om met drie groepsplannen te werken. Stel je eens voor:
je werkt met heterogene groepen.
Dan heb je dus zeven groepen, nl.
tweemaal drie groepen en nog wat
binnendruppelende nieuwe kleuters.
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De aanmelding van zorgkinderen in
groep1
Pravoo heeft de aanmelding van nieuwe
kleuters voor het passend onderwijs
uitgewerkt in een werkboek. We nemen alle
aspecten van de aanmelding met u door en
bieden ook 10 formulieren en hulpmiddelen.
Daarnaast komen ook de begrippen
zorgplafond en zorgcapaciteit aan de orde.
Kosten € 39,50 excl. BTW.

In een artikel in een schoolkrant
over een leerkracht die afscheid
nam, las ik: .....Ook juf Maria
maakte veel ontwikkelingen
mee. “In het begin nam ik mijn hondje mee, de kinderen verwenden hem
in de poppenhoek. Nu is alles methodisch en wordt niets aan het toeval
overgelaten.”.......
In dit werkboek gaat het over het werken volgens leerlijnen en

Een kant en klaar lijnenboek
Een lijnenboek vormt de basis voor het werken
met leerlijnen in groep 1 en 2. Pravoo biedt een
kant en klaar lijnenboek voor ruim 40 leer-en
vormingsinhouden voor groep 1 en 2. Een
onmisbaar hulpmiddel om te werken aan een
beredeneerd aanbod. We leveren de lijnen ook
in Word-bestanden. Kosten € 59,50 excl. BTW.

met plannen, maar ook over het aansluitend onderwijs. Goed
kleuteronderwijs kent een goede balans tussen lijnenonderwijs
en aansluitend onderwijs dat uitgaat van de kinderen zelf.

Bestellen: Deze uitgaven kunt u bestellen via
de webwinkel op: www.pravoo.com en dan
afdeling: groep 1 en 2.

Enkele van de 10 uitgangspunten:
1.

Er wordt uitgegaan van een goede balans tussen
lijnenonderwijs (de verplichte tussendoelen) en aansluitend onderwijs.

2.

Er wordt uitgegaan van de 3 typen onderwijsbehoeften.

3.

Er wordt uitgegaan van haalbaarheid in de praktijk.

4.

Er wordt uitgegaan van kleuterdidactiek.

5.

Er wordt uitgegaan van het belang van spel.
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Bestellen
Dit werkboek kunt u bestellen via de webwinkel op: www.pravoo.com en dan
afdeling: groep 1 en 2, kosten € 39,50 excl. BTW. We sturen na betaling het werkboek
in pdf-bestand en de formulieren in Wordbestanden.

tel: 0546-698100, fax: 0546-697949
Broekweg 19, 7688 RJ Daarle (NL)

NIEUWS

voor de
gebruikers
van
pravoo digitaal
voor kleuters

pravoo
digitaal voor
kleuters
Geachte collega,
U school staat geregistreerd als
gebruiker van de digitale versie
van het Pravoo-leerlingvolg– en
hulpsysteem voor groep 1 en 2.
Het is belangrijk om er voor te zorgen
dat u bijblijft t.a.v. het gebruik van
het systeem en dat de 'neuzen'
dezelfde kant uit blijven wijzen.

Nascholingsmogelijkheden

Opzet en kosten

● Module A: De neuzen dezelfde kant op

Een bijeenkomst kost

Voor scholen die al met het systeem werken, maar waarvoor het
nodig is de belangrijkste onderdelen weer even door te nemen en
te zorgen dat iedereen weer weet hoe het precies zit en de neuzen

(indien afgesproken
vóór 1 juli 2015).

weer dezelfde kant op wijzen. Ook het laatste nieuws komt aan de
orde (o.a groepsplannen, diverse tips). Eén bijeenkomst.

Een bijeenkomst
duurt 2¾ uur.

● Module B: Invoeren van het systeem
Over de opzet van het systeem, het werken met het systeem de

Hiernaast worden enkele nascholingsmodules aangeboden. De activiteiten
worden verzorgd door drs. Luc Koning
van het Pravoo-instituut te Daarle.

€ 390,- plus reiskosten

De bijeenkomst wordt
bij u op school gegeven.

relatie met de leerlijnen, het uitvoeren van een praktijkopdracht,
een terugkomdeel met een groepsbespreking, groep-3-rijpheid en
organisatie in de groep. Twee bijeenkomsten voor startende
gebruikers.

Pravoo rekent geen
voorbereidingstijd en
geen reistijd.

● Module C (NIEUW): Kleutervriendelijk werken met

U kunt u per mail

groepsplannen

aanmelden voor een of

Over het kleutervriendelijk werken met drie groepsplannen en

meer van deze modules:

varianten daarop. Eén bijeenkomst. Zie de informatie op de

info@pravoo.nl

volgende pagina.

