
	  
	  
	  
Actief	  onderwijs	  
Na	  de	  kinderdienst	  verzucht	  je	  “zou	  er	  iets	  zijn	  blijven	  hangen?”	  Hoe	  krijg	  je	  het	  toch	  voor	  elkaar	  
dat	  kinderen	  echt	  betrokken	  zijn	  en	  dat	  de	  Bijbelse	  boodschap	  ook	  werkelijk	  iets	  in	  beweging	  
zet?	  Tijdens	  deze	  training	  is	  dat	  ons	  doel,	  het	  kinderwerk	  zo	  inrichten	  dat	  kinderen	  actief	  
betrokken	  zijn	  en	  je	  je	  doelen	  kunt	  bereiken.	  Daarom	  staan	  we	  stil	  bij	  de	  manier	  waarop	  
kinderen	  leren,	  met	  hun	  hoofd,	  hart	  en	  handen.	  Je	  krijgt	  tools	  aangeboden	  hoe	  je	  in	  je	  
kinderdienst	  daar	  bij	  kunt	  aansluiten.	  Veel	  kleuters	  vinden	  de	  tekenopdracht	  na	  het	  
Bijbelverhaal	  maar	  niets.	  Ze	  worden	  enthousiast	  als	  ze	  iets	  mogen	  onderzoeken	  om	  te	  
ontdekken	  hoe	  groot	  het	  wonder	  is	  dat	  Petrus	  op	  het	  water	  liep.	  In	  de	  bovenbouw	  is	  leren	  met	  je	  
handen	  voor	  veel	  jongens	  heel	  motiverend,	  maar	  hoe	  koppel	  je	  dat	  dan	  aan	  je	  Bijbelverhaal	  en	  
hoe	  organiseer	  je	  dat?	  	  
	  
Dit	  is	  een	  praktische	  training	  waarbij	  we	  voortdurend	  de	  theorie	  over	  leren	  koppelen	  aan	  de	  
praktijk.	  Je	  krijgt	  zicht	  op	  het	  waarom	  van	  actief	  onderwijs	  en	  je	  kunt	  de	  zondag	  erna	  direct	  aan	  
de	  slag	  met	  de	  vele	  voorbeelden	  die	  je	  hebt	  ontvangen.	  De	  docenten	  die	  deze	  training	  verzorgen	  
hebben	  zelf	  een	  brok	  aan	  ervaring	  die	  je	  ongetwijfelt	  zal	  inspireren.	  	  
	  

	  
Bouwen	  aan	  de	  muur	  van	  Jericho	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  Wanneer	  de	  
Parellesboeken	  of	  Promiseland	  gebruikt	  worden	  in	  de	  gemeente	  sluiten	  wij	  daar	  expliciet	  bij	  
aan.	  Beide	  hebben	  actief	  leren	  als	  belangrijk	  uitgangspunt.	  De	  training	  is	  echter	  ook	  geschikt	  
wanneer	  ander	  lesmateriaal	  wordt	  gebruikt.	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie

