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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. Dit gaat met name over ICT en bewegend leren.
Omdat er steeds meer vraag kwam om deze inspiratie verder te
delen ben ik dat gaan doen door workshops en webinars te geven.
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, techniek
en bewegend leren kan zijn.
Heb je interesse in een van de workshops of cursussen? 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.

ICT in de
Kleuterklas
Studiemiddag

Al vanaf 2010 jaar werk ik met digitale middelen
zoals tablets en digiborden in de klas. Ik laat je
tijdens deze middag zien op welke manier
digitale middelen een meerwaarde kunnen
hebben bij het jonge kind. Daarnaast is het ook
belangrijk om te werken aan je eigen digitale
vaardigheden en de vaardigheden van de
kinderen. Ik laat je zien hoe je dit eenvoudig kunt
doen.

Praktische voorbeelden

Ik vind spel enorm belangrijk en daarom sluit ik daar ook bij aan. Dus geen
kinderen die uren zitten te swipen, maar inzet van digitale middelen die passen
bij het jonge kind. Je gaat naar huis met een heleboel waardevolle ideeën die je
direct in je eigen klas kunt gebruiken. Uiteraard ga je zelf aan de slag met de
apps en ideeen, zodat je vaardig bent om ze de volgende dag in de klas te
gebruiken.
Zelf werk ik met iPads en het digibord van Prowise. Deze zullen ook gebruikt
worden tijdens deze studiemiddag.
Elke deelnemer ontvangt toegang tot de e-learning 'Effectief aan de slag met
de iPad' en 'Aan de slag met digitale tools in groep 1 t/m 8'.

Data:
je naar:
Voor informatie ga
er.nl/
www.meestersand
ictindekleuterklas

De studiemiddagen vinden plaats op:
07-09-2022 en 25-01-2023
Locatie: OntdekPunt Meppel. Uiteraard kan
deze studiemiddag ook bij jullie op school
gehouden worden.

Bewegend leren
is een feestje

Een praktische middag of avond
Ben jij bezig met bewegend leren? Dan is deze workshop echt iets
voor jou! In twee uur tijd krijg je inspiratie over het nut van
bewegend leren in de kleuterklas. Natuurlijk gaan wij ook zelf aan
de slag met bewegend leren. Ik laat je materialen en werkvormen
zien en ik geef les over het maken van je eigen lesmaterialen.

reserveren
Voor informatie en
naar:
van een plek ga je
er.nl/
www.meestersand
kshop
bewegendlerenwor

Data:

Op de volgende data is er een workshop
voor bewegend leren in de kleuterklas:
Middag: 18-01-23 / 22-02-23 / 22-03-23
Avond: 20-06-22 / 29-08-22 / 13-09-22
17-4-23 / 15-5-23 / 05-06-23

Meesterlijk
Kleuteronderwijs
Complete leergang

10 jaar ervaring

Meester Sander neemt je mee in de wereld van
meesterlijk kleuteronderwijs en laat aan de
hand van praktische voorbeelden zien hoe jij
aan de slag kunt gaan met bewegend leren, ICT
en techniek.

Drie inspirerende bijeenkomsten

Deze leergang bestaat uit drie inspirerende middagen. De hoofdthema's zijn
bewegend leren, ICT en techniek. Maar het doel is vooral om samen ons
onderwijs een stukje beter te maken. Elke middag start met een presentatie en
daarna gaan wij samen aan de slag. Wij gaan aan de slag met aansprekende
voorbeelden van bewegend leren. Ik laat je zien op welke manier digitale
middelen een meerwaarde kunnen hebben bij het jonge kind. Ik vind spel enorm
belangrijk en daarom sluit ik daar ook bij aan. Dus geen kinderen die uren zitten
te swipen, maar inzet van digitale middelen die passen bij het jonge kind. Je
gaat naar huis met een heleboel waardevolle ideeën die je direct in je eigen klas
kunt gebruiken.
Elke deelnemer ontvangt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Meesterlijk
Kleuteronderwijs en toegang tot de digitale studiematerialen

Data:
je naar:
Voor informatie ga
er.nl/
www.meestersand
nderwijs
leergangkleutero

De leergang meesterlijk Kleuteronderwijs kun je
dit jaar twee keer volgen:
2022: 28-9 / 16-11 / 14-12
2023: 08-02 / 05-04 / 07-06

OntdekPunt
Mijn klaslokaal

Sinds 2010 werk ik voor stichting KindPunt. Ik heb van 2010
tot 2020 mijn eigen klas gehad op verschillende scholen in
Meppel. Het meest trots ben ik op het feit dat wij een
nieuwe school mochten starten in Meppel: Kindcentrum
Talent.nl. Een unieke school waar ik groep 1 t/m 3 onder
mijn hoede had.
Op dit moment ben ik bezig met een nieuwe uitdaging.
Samen met stichting KindPunt ben ik gestart met
OntdekPunt Meppel. Een unieke plek in een oud
schoolgebouw. In twee lokalen maken wij het meeste
inspirerende lokaal van Meppel. Kinderen en leerkrachten
krijgen hier de kans om alles te leren over techniek en
technologie, maar komen ook zeker voor een dosis
bewegend leren.

Studiedag op locatie
Kom leren en ontdekken in ons ontdekpunt.
Jullie studiemoment kan ook plaats vinden in
ons ontdekpunt. Samen maken wij er een
leerzaamfeestje van. Ik zal jullie gastheer zijn
en uiteraard alles leren over bewegend leren,
technologie en techniek. Wij passen dit
helemaal aan jullie wensen aan.

Workshops
door Meester Sander bij jullie op school

Kleuters zijn te gek

Alle workshops die ik geef gaan over voorbeelden uit de
praktijk. Daarom zal je mij ook het meest horen praten
over de kleuterklas. De meeste uren van mijn werkende
leven heb ik daar doorgebracht. Ook ben ik ICT en innovatie
coach en daar kan ik ook uren over praten.

ICT in de onderbouw
Het geven van workshops is gestart met mijn
expertise over ICT in de onderbouw. Door mijn
eigen iPad mee te nemen naar de klas kwam ik
erachter hoe ik het beste een tablet kon
inzetten. Deze verhalen deel ik graag met
andere leerkrachten. Ondertussen geef ik veel
meer verschillende workshops. Deze workshops
zijn te boeken voor een studiedag of middag. Op
de volgende pagina's heb ik ze voor je op een rij
gezet. Wil je een workshop boeken? Stuur een
mailtje naar Sander@meestersander.nl

Workshop: De iPad
effectief inzetten
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.
De cursus is gericht op het effectief inzetten
van de iPad. Dit is voor iedere school anders
en daar speelt deze cursus perfect op in. Je
maakt eerst je eigen ontwikkelplan en
doorloopt daarna stap voor stap de 10
modules. Elke deelnemer krijgt toegang tot
de online e-learning. Bekijk de inhoud van de
modules op www.meestersander.academy

Workshop: Digitaal schoolbord
Wil jij meer uit je digitale schoolbord halen? In deze workshop
laat meester Sander zien hoe jij optimaal gebruik kunt maken
van je digitale schoolbord, zowel klassikaal, als ook in een kleine
kring en individueel met leerlingen. Natuurlijk komen er ook
oefeningen voorbij waarbij bewegend leren centraal staat.

Workshop: Digitale
geletterdheid
Kleuters en digitale geletterdheid klinkt
ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel. Ik
laat je zien welke dingen je allemaal al doet.
ook gaan wij kijken naar de mogelijkheden
om digitale geletterdheid te integreren in je
thema en natuurlijk is er een apart onderdeel
over programmeren in de kleuterklas.

Workshop:
Bewegend leren is
een feestje

Bewegend leren is een feestje is geschikt voor
onderbouwleerkrachten die net gestart zijn
met bewegend leren. In de workshop gaan wij
kijken naar de achterliggende theorie van
bewegend leren. Maar ook: Welke
voorwaarden zijn er voor een kleuter nodig
om tot leren te komen? Dit heeft alles met
beweging te maken. De workshop is natuurlijk
gevuld met praktische voorbeelden, actieve
werkvormen en ideeën waar je de volgende
dag direct mee aan de slag kunt, Ook zal ik
laten zien welke mogelijkheden er zijn met ICT
en bewegend leren. Een feestje om deze
workshop te volgen en te geven.

Workshop: Techniek
Techniek klinkt ingewikkeld, maar is dat
helemaal niet. Met deze workshop ben jij er
klaar voor om techniek te integreren in je
thema en op een laagdrempelige manier aan
te bieden in je klas.
Je gaat zelf ervaren dat techniek geven
fantastisch en eenvoudig is en voor enorm
leuke lessen gaat zorgen.

E-Learning
MeesterSander.Academy

Mijn eigen platform

Om eenvoudig mijn kennis te delen heb ik mijn eigen e-learning
platform gemaakt. Op MeesterSander.academy vind je
cursussen voor iedereen die met kinderen werkt. Van digitaal
schoolbord tot het inzetten van de iPad in de kleuterklas.
Doordat ik dit zelf beheer kan ik snel en eenvoudig nieuwe
content maken en delen!

Gebruik je digibord
als een Pro - Gratis
Wil jij het digitale schoolbord zo goed mogelijk
inzetten? En ben je benieuwd welke software
je daarvoor kunt gebruiken? In mijn nieuwe elearning leer ik je alles over de beamer of
touchscreen in je klas en laat je zien hoe jij
deze optimaal kunt gebruiken. Ik ben erg blij
met deze nieuwe cursus. De e-learning is tot
stand gekomen in samenwerking met
Prowise.
Volg deze cursus gratis via
meesterSander.academy

E-learning: De iPad
effectief inzetten
in de onderbouw
De cursus is gericht op het effectief inzetten
van de iPad. Dit is voor iedere school anders
en daar speelt deze cursus perfect op in. 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.

Eerst uitproberen?
Probeer deze cursus gratis

Nieuwe e-learning: Aan de slag
met digitale tools
in groep 1 t/m 8

De nieuwste cursus is: aan de slag met
digitale tools in groep 1 t/m 8. Deze cursus is
nog volop in ontwikkeling, maar daarom niet
minder waardevol. Ik laat je zien hoe jij
eenvoudig je lessen kunt voorbereiden met
digitale tools. Maar ook laat ik je zien welke
tools jij en je leerlingen kunnen gebruiken bij
taal, rekenen of geschiedenis. Ook leer je hoe
je eenvoudig filmpjes maakt en hoe je
leerlingen dit ook in een paar stappen kunnen
doen. Deze e-learning is onderdeel van het
Meester Sander abonnement.

Meester Sander
Abonnement
Heel veel voordeel

Voordeel 1:
Geen advertenties
Voordeel 2:
Altijd gratis downloads

Voordeel 3:
Gratis webinars

Voordeel 4:
Korting op workshops
en producten

Profiteer nu!

Speciaal voor alle leerkrachten die gek zijn op mijn
materialen voor in de klas is er nu het meester Sander
abonnement. Met dit abonnement krijg je heel veel voordeel.
Je sluit een abonnement af voor een jaar. Je betaalt per
maand € 7,50 en krijgt dan toegang tot de complete online
omgeving. De waarde die je ontvangt ligt vele malen hoger.
Meer informatie vind je op
www.meestersander.nl/abonnement

Direct te bekijken
in mijn abonnement

Webinar:
Bewegend leren

In het meester Sander abonnement vind je al 3
webinars over bewegend leren. Elk webinar laat
andere voorbeelden zien en behandeld een ander
stukje van de theorie achter bewegend leren. De
voorbeelden uit de webinars kun je direct zelf
uitvoeren met de handige downloads voor toffe
bewegend leren lessen.

Webinar Kiene Kleuters

Hoe herken je de hoogbegaafde kleuter en wat doe je
ermee in de klas? Wil jij weten hoe je jouw slimme, kiene
kleuter goed kan begeleiden op een praktische manier?
Dan is dit webinar echt iets voor jou. Karen Wolters van
REC5 duikt samen met mij in de wereld van de Kiene
kleuter. Duik je mee?

Webinar Muziek

Dirk scheele is een bekende kindermuzikant
en ook bekend van zijn leuke video's. Maar
wist je dat Dirk een hele andere achtergrond
heeft? In dit webinar ga ik met Dirk in gesprek
en geeft hij tips. De tips gaan natuurlijk over
muziek maken met kinderen en welke leuke
oefeningen je allemaal kunt doen.

Presentator

Dagvoorzitter
In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring
opgedaan met het presenteren voor grote
groepen mensen. Zo mocht ik de NOT openen
samen met Arie Slob en André Kuipers. Het
presenteren voor een camera of voor een
volle zaal vind ik fantastisch en daarom wil ik
dat graag vaker doen. Zoeken jullie een
presentator of dagvoorzitter voor een event
over het onderwijs, dan ben je bij mij aan het
juiste adres.

Lezen
Inspiratie op papier

Kleuteruniversiteit
magazine

Kleuteruniversiteit Magazine is een
samenwerkingsproject tussen
Kleuteruniversiteit, Meester Sander en
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het is een
inspirerend en onafhankelijk magazine, bedoeld
voor professionals in basisonderwijs en
kinderopvang en studenten van PABO en
pedagogiek die werken met kinderen van 3 t/m
7 jaar. Het tijdschrift verschijnt vier keer per
schooljaar. Meer informatie op:
www.kleuteruniversiteitmagazine.nl

Mijn boek

Ik heb een boek geschreven! Mijn doel met
het boek is inspireren. Ik wil de mooie kanten
van het kleuteronderwijs laten zien en aan de
hand van voorbeelden laten zien wat ik zo
leuk vind aan de onderbouw. Belangrijke
pijlers voor in de klas vind ik thematisch
werken, het eigenaarschap van kinderen,
bewegend leren en het onderwijs aanpassen
aan deze tijd met behulp van ICT. Mijn visie
hierover vind je terug in dit boek.
Meesterlijk kleuteronderwijs is te bestellen bij
je lokale boekhandel.

Contact
Vragen of meer informatie?
Neem contact op.

Mijn gegevens

K.P. Laan 22
7943 CV Meppel
0610252352
KVK nr: 67110762
Email: Sander@meesterSander.nl
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