TOEKOMSTIGE LERAREN EN LIEFHEBBERS
Fundamenten van de steinerpedagogie
Verdieping in de menskunde: de twaalf zintuigen
Wezenlijke inzichten voor opvoeding en onderwijs
26/01, 02/02 en 16/02 Berchem, Lode Claessen - info
		
Paasconferentie 2019
Locatie nog te bepalen

Professionaliseren tijdens de werktijd

		
Reflectiedagen voor leraren SO
Thema’s nog te bepalen
Datum: afhankelijk van de vestiging, Diverse sprekers - info
		
Klasdagen voor leraren kleuter- en lagere school
Inzicht in kinderen vanuit het drieledig mensbeeld
tussen 11/01 en 22/03/2019 Antwerpen, Diverse sprekers - info		
Klasdagen voor zorgleraren en -coördinatoren (BaO)
Kijken naar kinderen vanuit het vierledig mensbeeld
25 en 26/01/2019, Saskia Barkmeijer - info
Het effect van een temperamentenprofiel op (werk)relaties
Wat geeft en wat kost jou energie? Hoe geef je energie aan anderen?
11/05/2019 Berchem, Herman Van Esbroeck - info

Veelzijdige creatieve opvoedkunst

STEINERPEDAGOGIE
VORMING EN OPLEIDING
VOORJAAR 2019

Liefde, seksualiteit en relaties (BaO en 1° graad SO)
Seksuele voorlichting voor kinderen en jongeren		
12 en 19/01/2019 Berchem, Inneke Van Esbroeck - info
De fenomenologie in de chemie : 100 jaar jong (SO)
26/01/2019 Lier, Geert Simoens - info		
Een vaardige hand: bordtekenen (BaO en SO)
16, 23 en 30/03/2019 Berchem, Paul van Meurs - info		
Een vaardige hand: houtsnijden (Peuter en kleuter)
16, 23 en 30/03/2019 Berchem, Arne Lauwaert - info
Bothmergymnastiek
Beweging en kracht in relatie tot de ander, ruimte en tijd
16,
23 en 30/03/2019 Berchem, Kristin Van Houtte - info
		

Leerlingenbegeleiding
De vraag van het gehavende kind
Over trauma en spiritualiteit		
23/02/2019 Berchem, Bernd Ruf - info		

Internationale workshops voor vakleraren
12
t.e.m. 18/04/2019 Kassel - info		
		
E-learning:
Waldorf Elew -info		
		
Intensieve lerarenopleiding
EduArta: 1- of 3-jarig traject - info

LERARENBEGELEIDERS EN DOCENTEN
Opleiding voor leraren- of teambegeleiders 		
Agogisch aan de slag met collega’s
De onderzoeksgeest, de kunstenaarsziel en het vakmanschap wekken
12/01 en 23/03/2019 Berchem - info

SCHOOLLEIDERS EN TEAMS
De kracht van intervisie

		
Intervisie voor lerarenteams
Op aanvraag bij de PBD - info
Intervisie voor zorgleraren
Op aanvraag bij de PBD - info
Intervisie voor schoolleiders
Bij voldoende interesse faciliteert de PBD een intervisiekring - info

Externe begeleiding
de pbd als makelaar
De PBD brengt u in verbinding met experten voor pedagogische,
bestuurlijke of organisatorische vraagstukken - info		

Leidinggeven
Gedeeld schoolleiderschap
Bestuurders, directies en leraren krijgen handvatten om samen
beleidsverantwoordelijkheid op te nemen.
Geert Iserbyt en Arnout De Meyere
27/03 en 24/4/2019 Gent - info
3/4 en 8/5 Antwerpen - info
Vormingstweedaagse (directeurs)
Omtrent gemeenzaamheid		
29 en 30/04/2019 Kapelle-op-den-Bos - info

Beyond boundaries
De Vrijeschoolimpuls
van 23 t.e.m. 27/07/2018 Vrije School Venlo Nederland		
Marcel de Leuw/ Merel Boon info		
Opleiding kunst en pedagogie
Op zaterdagen tussen 15/9/2018 en 25/5/2019 Aalst
De Kleine Johannes - The Steam Factory - info
		

		

		
Meer weten of inschrijven: klik op info
Federatie Steinerscholen

