De cursus Taalgericht W&T-onderwijs
is ontwikkeld door Saxion, iPabo en
Eduseries en wordt mogelijk gemaakt
door TechYourFuture.

Bekijk de demo-omgeving voor een voorproefje!
Scan de QR-code of ga naar de catalogus op www.eduseries.nl

[graag naam, naam pabo, vak en aantal jaren werkervaring vermelden]

Meer informatie en/of aanmelden: Martine Gijsel - m.a.r.gijsel@saxion.nl

Voor wie
Tijdsinvestering
Kosten

jou schikt & twee contactbijeenkomsten
op 12 maart en 11 juni 2019
pabodocenten taal en pabodocenten natuur en techniek
25 uur, met mogelijkheid tot verdieping
€ 150,- tot en met juni 2019

Blended learning voor pabodocenten
De cursus is ‘blended’ van opzet en bestaat uit zes online leermodules en twee
contactbijeenkomsten. Binnen een interactieve leeromgeving ontwikkel je kennis en
vaardigheden en wissel je ervaringen uit met pabodocenten uit het hele land. Tijdens de
bijeenkomsten verdiep je je verder in vakoverstijgend werken. Je leert continu door
uitwisseling binnen een netwerk van collega’s en kunt het geleerde direct toepassen in
jouw lespraktijk.
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Ben je pabodocent natuur en techniek of taaldidactiek? Wil je jouw studenten op een
effectieve manier kennis en vaardigheden aanleren met betrekking tot taalgericht
W&T-onderwijs? Ben je, kortom, geïnteresseerd in de kracht van de combinatie van
vakken? Meld je dan, samen met een collega, aan voor de cursus en het netwerk ‘Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie’.

Taalgericht W&T-onderwijs:
de kracht van de combinatie
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opdrachten waar je
studenten mee aan
de slag kunnen op
de basisschool

Digitale
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Twee contactbijeenkomsten:
leren van en
met elkaar

“Mooie artikelen, fijne praktijkgerichte en bruikbare filmpjes.
Prettig om in twee bijeenkomsten ervaringen uit te wisselen.”
“Ik vond de ‘blended’ opzet heel prettig. Zo kon ik me goed
in de inhoud verdiepen, omdat ik zelf de momenten kon bepalen.”
“Ik heb veel gehad aan de discussieopdrachten (...): de reacties van anderen
helpen om het voor jezelf op een rijtje te krijgen..”

