
RDJK Workshops  
Tijdens de RDJK zijn er drie workshoprondes. Op het aanmeldformulier kun je jouw voorkeur 
voor de workshoprondes aangeven. Je kunt kiezen uit:

Workshop 1. De Vouwjuf: Meetkunde voor peuters en kleuters
Door: Janet de Vink, specialist jonge kind Bureau Meesterschap Assen, Auteur Het grote vouw-
boek – de vouwjuf vouwt van A tot Z.

Meetkunde is van groot belang in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij deelname aan het 
verkeer, bij sport en dans, bouwen en knutselen, bij het opruimen, bij het begrijpen van telefonie 
en waterleiding, bij logistiek etc. Het maakt, net als het begrip van hoeveelheden en getallen, 
een wezenlijk onderdeel uit van de vorming van kinderen. 
 

Workshop 2. 1, 2, 3 en Spring!
Door: Mariëtte en Annemieke van der Pol, psychologen, van E-MOTION Energie in beweging

In deze workshop wordt kort uitgelegd hoe bewegen het brein activeert en bij kan dragen aan 
het getalbegrip bij peuters en kleuters op weg naar rekenen. Door te bewegen krijgen jonge 
kinderen bovendien meer zelfvertrouwen en plezier in het leren in het algemeen.

Workshop 3. Growth mindset bij peuters en kleuters
Door: Tanja Riebroek, Onderwijsadviseur Jonge Kind HCO

We weten het allemaal: door in beweging te zijn, komen er geluksstofjes vrij: niets lekkerder 
dan na een uur goed bewegen, dat fijne gevoel te ervaren! En een mooie bijkomstigheid: je 
spieren worden sterker en een volgende keer gaat het je alweer een stuk makkelijker af. Maar 
wist je dat je je hersenen ook kan trainen om sterker te worden?

Workshop 4. Breinhelden bij peuters en kleuters
Door: trainers van Bazalt

Maak kennis met de Breinhelden Effi en Furon uit de Bazalt uitgave Breinhelden van Belinda 
Herrewijn en Esther Monfils. Deze breinhelden leren peuters en kleuters hoe ze hun 
Breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te 
houden, de kracht om een reactie uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.

   ‘Oren, ogen, puntje 
    van je neus...’
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Workshop 5. Luisteren met aandacht
Door: Lydia Nagel van Sonata muziekonderwijs 

Kinderen krijgen veel auditieve prikkels in dit digitale tijdperk, zoals ringtones op de smart
phones en de muziekjes bij games en op televisie. Het visueel opnemen van informatie wordt 
daarbij steeds sterker ontwikkeld. Hierdoor krijgen de kinderen een minder goede luisterhouding 
terwijl de luisterconcentratie juist belangrijk is in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinde-
ren en kritisch luisteren een voorwaarde is voor het leren lezen.

Workshop 6. Onderzoekend leren, de werkjes voorbij
Door: Sabine Plamper en Titia Sprey (vrijdag) & Heidi de Geus en Ursula Woerner (zaterdag) 
van Atelier in een koffer 

Kinderen leren het meest als ze zelf ontdekken. Creatieve activiteiten zijn bij uitstek geschikt om 
kennis te verdiepen, te experimenteren en om sociale en motorische vaardigheden te
trainen. Onderzoekend leren met divers eenvoudig, maar uitdagend materiaal. Na afloop van 
deze workshop ga je anders kijken naar het ‘knutselen’ met kinderen. Zelf doen is voor het brein 
essentieel. 

Workshop 7. Help, ik kan niet tekenen!
Door: Sabine Plamper en Titia Sprey (vrijdag) & Heidi de Geus en Ursula Woerner (zaterdag) 
van Atelier in een koffer

Iedereen kan tekenen? Je kunt in ieder geval meer dan je denkt. Paul Klee zei ooit: “Tekenen 
betekent met een lijn uit wandelen gaan.” Veel mensen en ook al jonge kinderen denken dat ze 
niet kunnen tekenen. Dat is jammer want tekenen kan juist een eenvoudig en rijk spel zijn, je 
kan het overal (samen) doen, met kleine en grote groepen, met jong en oud. Het enige wat je 
nodig hebt is pen en papier.

   ‘Oren, ogen, puntje 
    van je neus...’

Schrijf je nu in op 
onze website: 

www.hco.nl/rdjk


