
Startersinitiatie peuter – en kleuterleraren  
Overzicht programma en planning  

Vormingsconcept:  

• een dagdeel: werkplek leren bij een ervaren collega in de regio  

• een dagdeel: praktijkgerichte vorming in een Steinerschool in de regio  

• Online sessies:   

o koppeling van de praktijkgerichte vorming aan de achtergrond  

o vorming rond communicatie met ouders  

Concrete planning cyclus 2 schooljaar 2022 - 2023:  

MODULE 3  

Regio(s) en lesgever(s) zijn afhankelijk van de inschrijvingenen worden per sessie meegedeeld. 

Module 3A - maandag 24 oktober 

Module 3B - vrijdag 18 november 

Module 3C - woensdag 30 november: online vorming 14:00 - 17:00  

MODULE 4  

Regio(‘s) en lesgever(s) zijn afhankelijk van de inschrijvingen en worden per sessie meegedeeld 

Module 4A - donderdag 12 januari:   
Module 4B – dinsdag 7 februari:   

Module 4C - woensdag 15 maart: online vorming 14:00 - 17:00 

Module 4D - woensdag 19 april: online vorming 14:00 - 17:00 

 
  



Inhoud 3 jaren cyclus:  

Cyclus 1: 2021 - 2022  Thema vorming (14:00 – 17:00) 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Vrije Spel - Huishoudelijke activiteiten -  

Bewegingsspelen 

Maandag 11 oktober  1 A: binnenspel - koken, wassen… 

Dinsdag 16 november  1 B: buitenspel - tuinieren, 
buitenactiviteiten,  buitendag 

 Pedagogie 

Woensdag 1 december (online)  1 C: De innerlijk houding van de leraar: rust - 
ademhaling - aandacht - pedagogische 
hoofdwet - werking van de nacht 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Bewegingsspelen 

Donderdag 20 januari  2 A: Ochtendspelen, seizoenspelen/jaarfeesten 

Vrijdag 11 februari  2 B: Kringspelen, bewegingsactiviteiten 

 Pedagogie 

Woensdag 9 maart (online)  2 C: De kracht van het gebaar - de kracht van 
de  nabootsing 

 Communicatie  

Woensdag 30 maart (online)  2 D: Ouderavonden - ontwikkelen van een 
cultuur  van samen dragen - het beeld van het 
kind 

Cyclus 2: 2022 - 2023  Thema 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Beeldende activiteiten  



 3 A: Nat-in-nat schilderen 

 3 B: Boetseren met (warme) bijenwas  

 Pedagogie 

 3 C: Kleurbeleving en vormontwikkeling bij 
het  jonge kind 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Beeldende activiteiten  

 4 A: Tekenen 

 

 4 B: Handvaardigheidsactiviteiten 

 Pedagogie 

 4 C: De kindertekening als beeld van de 
geboorte  van het etherlichaam 

 Communicatie 

 4 D: Individuele gesprekken met ouders - de 
vraag  als verbindend element 

Cyclus 3: 2023 - 2024  Thema 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Verhalende activiteiten 

 5 A: prentenboeken, bakersprookjes, sprookjes 

 5 B: schootspel, tafelpoppenspel 

 Pedagogie 

 5 C: Het dromende bewustzijn van het jonge 
kind - de werking van beelden 

 Klaspraktijk - Didactiek 

 Muzikale activiteiten 



 A: volksliedjes, kwintenstemming 

 B: vingerversjes, handgebaarspelen 

 Pedagogie 

 6 C: De 4 basiszintuigen en de hechting 

 Communicatie 

 6 D: Schoolrijpheid - Leerrijpheid - ontwikkelen 
van  een samen gedragen advies 

 

 

 


