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Even voorstellen
Mijn naam is Sander Gordijn en ik ben leerkracht en inspirator. Het meest fantastische
aan lesgeven vind ik dat ik er mijn creativiteit
en technisch inzicht in kwijt kan. Mijn hart
ligt bij de jongste kinderen op de basisschool
en ik kan daar enorm van genieten. Op mijn
website meesterSander.nl deel ik inspiratie uit
mijn onderwijspraktijk. Omdat er steeds meer
vraag kwam om deze inspiratie verder te delen ben ik dat gaan doen.
In deze gids vind je een overzicht van mijn
aanbod. Op welke manier kan ik jullie team
helpen om verder te komen. Ik wil graag laten
zien hoe eenvoudig en simpel het inzetten
van ICT kan zijn. Ook ben ik steeds meer bezig met bewegend leren. Hoe kun je kinderen
laten bewegen en welke voordelen heeft dit in
het leerproces.

Heb je interesse in een van de workshops,
onlinecursussen of een begeleidingstraject?
Stuur dan een mailtje naar Sander@meesterSander.nl en ik help je graag verder. Elke
school heeft zijn eigen behoeften en daarom
zijn de uitwerkingen in deze gids een startpunt. Uiteindelijk maak ik voor een iedere
school een aanbod op maat.

Een leven lang leren is heel normaal.
Ook als professional blijf jij je ontwikkelen en dat is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Speciaal voor leerkrachten
heb ik mijn nu
mijn eigen E-Learningplatform.
De school schaft licenties aan en jij kunt
zelf bepalen in welk tempo je de cursus
doorloopt.

E-Learning: Voor het eerst aan
de slag met de iPad.
Dit is de basiscursus over de iPad. Hierin
leg ik je uit wat een iPad allemaal kan en
geef ik je tips en tricks om alles uit het
apparaat te halen. De cursus bestaat uit
4 modules: De basis van de iPad, de iPad
gebruiken in de klas, tips en extra lessen.
De eerste modulen is het belangrijkste
om met de iPad te kunnen werken, maar
ik zou ook zeker aanraden om de tweede modulen erachter aan te plakken. De
laatste twee modules zijn vooral bedoeld
voor mensen die alles uit het device willen halen. Het is goed om deze modules
pas te volgen wanneer je helemaal vertrouwd bent met het apparaat.

Elk hoofdstuk bestaat uit een video en
een beschrijving. In de beschrijving leg
ik het doel uit en geef in korte en duidelijke termen de weg naar het doel
uit. In de video laat ik in beeld en geluid zien hoe de iPad werkt en op welke manier jij ermee kunt werken. In de
cursus vind je meer dan 3 uur aan instructies om aan de slag te kunnen met
de iPad.
Bij aanschaf van de cursus ‘Effectief aan
de slag met de ipad’ ontvang je deze
cursus gratis.

De iPad effectief inzetten in de kleuterklas

Wil jij aan de slag met apps? Volg deze cursus en je
bent er helemaal klaar voor. In deze cursus leer ik
je de meest leerzame en gebruiksvriendelijke apps
voor in de kleuterklas kennen bij verschillende thema’s en leerdoelen.

Wat kun jij na afloop van deze cursus?
•Weet jij waar een goede app aan moet voldoen
•Kun je de beste en leerzaamste apps voor je klas
benoemen
•Gebruik jij de tablet met plezier in de klas
Inclusief:
•Een compleet e-boek: effectief inzetten van de tablet in de onderbouw
•Een poster met de top 100 onderbouw apps
•10 lesideeën die jij zo kunt inzetten in je klas en
bij ieder thema.
•
Gratis toegang tot de cursus: Voor het eerst aan
de slag met de iPad.

De cursus is gericht op het effectief inzetten van
de iPad. Dit is voor iedere school anders en daar
speelt deze cursus perfect opin. Je maakt eerst je
eigen ontwikkelplan en doorloopt daarna stap voor
stap de 10 modules. Bekijk de inhoud van de modules op www.meestersander.academy.
Kosten: € 242,- per persoon
Voor een onderbouwteam(max. 20 personen)
€1210,- inclusief een pakket om direct goed te
kunnen starten.
Bestel de cursus voor jezelf of voor je hele team.
Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar
Sander@meestersander.nl

Begeleidingstrajecten voor onderbouwteams en kartrekkers in de onderbouw

Wil jij de ICT-middelen optimaal inzetten in de onderbouw, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Dan is een begeleidingstraject echt iets voor
jou. Een jaar lang begeleid ik jullie school. Er is een
aanspreekpunt die ik zal begeleiden en persoonlijke
tips geef om stappen te zetten in de ontwikkeling.
Na afloop van het schooljaar 2019/2020 kunnen
jullie zelfstandig verder met de inzet van ICT.
Wat krijg je?
Twee workshops op locatie van 2 uur inclusief
de presentaties en handige overzichten met apps en
websites.
Twee dagdelen kom ik in de klas helpen bij
het inzetten van de digitale middelen.
Drie skypesessies van driekwartier.
Een jaar lang onbeperkt toegang tot MeesterSander.Academy voor alle collega’s.
LET OP! Ik sta zelf ook nog voor de klas en daarom
kan ik maar een paar scholen begeleiden per schooljaar.

Inspiratie delen in workshops
De eerste workshops die ik mocht verzorgen waren op inspiratiedagen van de
kleuteruniversiteit. Daar heb ik veel van
geleerd en ik heb nu al meer dan 200
workshops gegeven in de afgelopen 5
jaar. Elke workshop is anders, maar een
ding is hetzelfde ik zorg ervoor dat je
niet kunt wachten op met alle inspiratie
aan de slag te gaan.

Bewegend leren is een feestje!
Op de school waar ik werk gaan wij elke dag naar
buiten met de kinderen. Dit doen wij niet alleen om
te spelen, maar ook om te leren. De kinderen leren
door middeln van rollenspel, bewegingsactiviteiten
en creatieve opdrachten. Juist de kinderen in groep 3
vinden het fantastisch om buiten te mogen leren.
In deze workshop neem ik jullie mee in de wereld
van buiten leren en spelen voor groep 1 t/m 3.
In de workshop geef ik praktische voorbeelde die jij
direct kunt gebruiken in je klas. Wij gaan uiteraard
zelf ook bewegen en je ontdekt waarom je bij de jaarbestelling heel veel stoepkrijt moet inslaan.
Interesse? Stuur een mailtje naar Sander@meestersander.nl en je ontvangt vrijblijvend een offerte.

ICT in de kleuterklas – onderbouw
In anderhalf uur neemt Meester Sander je mee naar zijn kleuterklas. Hij werkt elke
dag met tablets, computers, robots en digiborden in zijn klas. De nieuwste mogelijkheden en snufjes komen voorbij. Maar hij gaat zeker niet voorbij aan het nut van
ICT. Wanneer heeft ICT een meerwaarde in de kleuterklas? Kan het de leerkracht
helpen om beter onderwijs te geven? Meester Sander weet zeker van wel en legt zijn
visie op ICT gebruik haarfijn uit.

Effectief inzetten van tablets in de onderbouw-Groep 1 t/m 3
Tablets zijn super handig in de klas, maar als je ze eenmaal hebt wil je ze ook effectief inzetten voor taal, rekenen en motorische oefeningen. Hoe je dat het beste kunt
doen laar Meester Sander je in deze workshop zien aan de hand van voorbeelden
uit zijn eigen klas.
Na afloop van deze workshop:
- ken je verschillende apps waarmee je eenvoudig en effectief kunt werken
- heb je zelf ideeën bedacht om de tablet effectief in te zetten
- ken je verschillende werkvormen voor in de kleuterklas om een tablet in te zetten

Gebruik je digibord als een pro
Wil jij meer uit je digitale schoolbord halen? In deze workshop laat meester Sander
zien hoe jij optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die een digitaal
schoolbord bieden, zowel klassikaal, als ook in een kleine kring en individueel met
leerlingen.
Na afloop van deze workshop:
- kun jij je digitale schoolbord effectief inzetten
- kun je het schoolbord zowel met grote als met kleine groepen inzetten
- weet jij hoe je snel en makkelijk zelf content kunt maken voor op het schoolbord

21st century skills zichtbaar maken in de onderbouw
Een hot item in onderwijsland zijn de 21th century skills. Meester Sander gelooft
dat 21th century skills heel belangrijk zijn, maar dat het zeker niet zo nieuw is als
wordt gedacht. Daarom gaat hij je in deze workshop laten zien wat je eigenlijk al
wel niet doet aan de 21th century skills en natuurlijk geeft hij je een heleboel tips
hoe je dit nog beter kunt toepassen in de kleuterklas!
Na afloop van deze workshop:
- kun jij de 21th century skills benoemen
- de 21th century skills toepassen in de kleuterklas
- heb je werkvormen bedacht die je gelijk kunt toepassen in de klas

Waarom jongens de ideale leerlingen zijn
Waarom jongens de ideale leerlingen zijn. Een interactieve workshop waarin Sander
Gordijn(Kleutermeester) je meeneemt naar zijn klas.
Welke keuzes maakt hij als meester in zijn onderbouwgroep. Zijn jongens echt anders dan meisjes? Of is deze mythe de grootste onzin.
Sander laat zien op welke manier hij spelenderwijs leert met kleuters en groep 3.
Na afloop van deze workshop kun je nog beter inspelen op de verschillen tussen de
kinderen in de klas.

Speciaal aanbod voor PABO’s!
Praktische ervaringen delen vind ik fantastisch. En nadat ik al op veel scholen ben
geweest, deel ik mijn ervaringen ook graag met studenten op PABO’s. Dus ben jij
PABO student en weet jij een collegezaal vol met studenten te krijgen? Ik kom graag
langs.
Ben je PABO docent en wil je graag dat ik langs kom voor een gastles?
Neem contact op en ik maak een speciale offerte op maat.
Sander@meestersander.nl
Digitale geletterdheid
Ook verzorg ik workshops voor FutureNL. Ik kom dan kosteloos langs op de PABO
en verzorg een les over digitale vaardigheden.
Je kunt zo’n gratis workshop aanvragen via: https://futurenl.org/workshops-pabo/ of
stuur een mail naar: iris@futurenl.org.

