Teacher Training Kleuterdans
Er is een groot verschil tussen een peuter en een kleuter, simpelweg omdat kinderen op die leeftijd,
tussen 2 en 6 jaar, een hele snelle ontwikkeling doormaken op velerlei gebied.
Zelfs binnen de periode van peuter-zijn tussen 2 en 4 jaar oud, zijn er al grote verschillen. Zo ook bij
kleuters. Een kleuter van 4 jaar kan “veel minder” dan een kleuter van 6 jaar, zowel op motorisch
gebeid als in focus als in taal.
Dit zie je dan ook terug in de peuterdans en kleuterdanslessen. Kleuterdans vergt een andere aanpak
dan een peuterdansles. Met kleuters kun je ook te maken krijgen met hele grote groepen, boven de
30 kinderen, als de lessen plaatsvinden in een basisschool. Een peuterdansles bevat vaak max 16
peuters, zowel met ouders, als ism een KDV of PZ. Meestal zijn er minder peuters per groep.
Wat is die andere aanpak bij een kleuterdansles? Hoe richt je een les in? Hoe houd je orde met grote
groepen? Hoe kan je bewegingen overbrengen en welke attributen zijn daarbij steunend? Hoe
benader je kleuters in taal? Hoe kan je de ruimte gebruiken? Hoe ga je om met “dwarse kleuters”?
En zo zijn er meer punten rondom een kleuterdansles.
Wil je deze vragen graag beantwoord krijgen en meer ideeën opdoen en tevens allerlei handige en
werkzame danstips opdoen, kom dan naar de teacher training kleuterdans.
Het wordt geen droge lezing, maar een levendige uitwisseling van ideeën en oplossingen. Aan de
hand van beeldmateriaal, filmpjes en foto’s van diverse kleuterdanslessen, worden bovenstaande
vragen en veel meer in beeld gebracht. We gaan ook praktisch veel uitproberen en ervaren.
Daarnaast is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.

En ..er geldt een VROEGBOEKKORTING bij aanmelding vòòr 1 juni 2018!
In plaats van € 245,- betaal je maar € 195,-!
Datum:
Tijd:
Aantal deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Adres:
Inschrijven:
Meenemen:

Zondag 1 juli 2018
11 – 16.30 uur incl. pauze
max 15
€ 245,- per persoon incl. certificaat
Bij aanmelden vòòr 1 juni € 195,-!
Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20, Rotterdam
info@peuterdans.nl of via agenda www.peuterdans.nl
Schrijfspullen en danskleding/ schoeisel/ lunch.
Koffie en thee is aanwezig.

Route: Bus 38 vanaf Rotterdam Centraal richting Schiedam centrum stopt exact voor dit
kindercentrum. Of Metro vanaf Centraal Station richting Marconiplein, uitstappen halte
Marconiplein, 15 min lopen. Met de auto is op zondag gratis parkeren.
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