Aanbiedingen
Wij willen een aantal van onze uitgaven bij u onder de aandacht brengen. Snelle beslissers krijgen
(zolang de voorraad strekt) een flinke korting:
Bij afname van 1 uit onderstaande lijst krijgt u 10% korting
Bij afname van 5 uit onderstaande lijst krijgt u 20% korting
Bij afname van 10 uit onderstaande lijst krijgt u 30% korting

GORT – Goed Onderwijskundig Reken Traject
Deze publicatie is een weerslag van een project tot verbetering van het rekenonderwijs op vrijescholen.
Het helpt de leerkracht in het primair onderwijs om de leerling tot beter ’rekenwerk’ te krijgen. Het is
een leer- en inspiratieboek voor alle leraren, reken- coördinatoren en scholen die geïnteresseerd zijn
in het verbeteren van het eigen rekenonderwijs. Doel van het boekje is om de opgedane ervaringen en
inzichten met een zo breed mogelijk publiek te delen. Het was bijzonder nuttig en leerzaam om dit
project te doen, en we willen onze nieuwe inzichten graag onder de aandacht brengen bij zoveel
mogelijk leraren.
Prijs (zonder korting) = €13,25 (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

Periodeonderwijs: Een werkplaats in de tijd – Een nieuwe impuls
In deze reader belichten we het Periodeonderwijs in de vrijeschool van verschillende kanten. Zowel de
visie als de praktijk komen daarbij aan bod. We richten ons vooral op leraren in vrijescholen,
geïnteresseerde vakleraren, studenten, opleiders en begeleiders. Deze reader is een onderdeel van het
projectplan Periodeonderwijs van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. Doel is het periodeonderwijs
een nieuwe impuls te geven. We bezinnen ons op de uitgangspunten en we verzamelen voorbeelden,
die leraren en studenten kunnen inspireren en op ideeën kunnen brengen. We richten ons op de vragen
van deze tijd: differentiatie, werkvormen en de wijze waarop we het periodeonderwijs kunnen
organiseren.
Prijs (zonder korting) = €25,00 (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

Kinderen willen bewegen
Een goede motorische ontplooiing is belangrijk. Kinderen voelen zich thuis in hun lichaam, tonen zich
evenwichtiger en zijn zelfbewuster. Lichamelijk bewustzijn geeft kinderen rust en zekerheid. Waar
moet u op letten bij de motorische ontwikkeling? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling? Wanneer is hulp
nodig? Deze publicatie geeft handreikingen om motorische vaardigheden van kinderen te observeren
en te evalueren. De publicatie bestrijkt de kleutertijd tot en met de tweede klas (groep 1-4).
Prijs (zonder korting) = € 25,00 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Leerkrachtenspel - het Regenboogspel voor leraren

Het Regenboogspel voor leerkrachten is ontwikkeld om de leerkrachtvaardigheden te versterken in
het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen. In het spel zijn negen vaardigheden
beschreven waar een leerkracht een beroep op kan doen bij het werken met deze kinderen. De
vaardigheden zijn ook te beschouwen als competenties voor leerkrachten. Leerkrachten kunnen er
voor hun eigen beroepsontwikkeling die vaardigheden uit selecteren die ze willen versterken. Maar
een lerarenteam kan ook op schoolniveau besluiten om gedurende een bepaalde periode
gezamenlijk aandacht aan eenzelfde vaardigheidsgebied te gaan besteden.
De negen vaardigheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bij jezelf blijven
Overzicht hebben
Kunnen relativeren
Innerlijke beweeglijkheid hebben
Focussen op het goede
Autoriteit zijn
Communiceren met kinderen
Communiceren met ouders
Communiceren met collega’s

Een medewerker van BVS kan hulp bieden bij de introductie en implementatie van het spel. Een of
twee leraren worden in dit traject intern opgeleid tot spelleider. Kosten: op aanvraag. Het spel is
ook los verkrijgbaar.
Prijs (zonder korting) = €75,00, inclusief boekje met handleiding en scoreformulieren (inclusief BTW en
exclusief verzendkosten)

Bestellen
U kunt uw bestelling mailen:admin@bvs-schooladvies.nl of doorbellen: T (030) 281 96 56.

