SEIZOEN

SAMZWEM CURSUS
ZWEM-ABC

2021

HET ZWEMONDERWIJS VAN NU, OP EEN ANDERE MANIER BEKEKEN
Workshops Zwem-ABC:
1. Intrinsieke motivatie
2. Communicatie met ouders
3. Zijn er lastige kinderen?
4. Differentiëren kun je leren
Intrinsieke motivatie
Hoe leert een kind? Vanuit de intrinsieke motivatie leren kinderen het snelst. Intrinsieke motivatie is
de motivatie die vanuit jezelf komt. Je doet dan iets omdat je dit graag wilt en niet omdat anderen dit
van je willen. Hoe kun je dit bij 4- en 5-jarigen het beste aanbieden? Hoe ziet de moderne opbouw
van de zwemles er dan uit, als we ook de concentratieboog van het kind hierin meenemen?
Communicatie met ouders
Natuurlijk zitten ouders niet te wachten op alleen maar spel in de les, dus is communicatie
vooraf van groot belang. Uitleggen en op deze manier dus ook ouders stimuleren in
dit proces. Goed en fout is bij het aanleren van zwemmen (en ook bij het aanleren van
bijvoorbeeld lopen en fietsen) niet belangrijk.
Zijn er lastige kinderen?
Als je een kind honderd keer iets hebt uitgelegd en hij snapt het nog niet, is dan het kind de
langzame leerling, of…….. (tekst uit “Omdenken”)
Differentiëren kun je leren
Effectiever leren door minder instructies en positieve feedback en blijf positief ook als het
gaat om “lastige” kinderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATUM EN TIJD:
LUNCH:
CURSUS-LOCATIE:
DOCENT:
KOSTEN SAMZWEM-LID:
KOSTEN GEEN SAMZWEM-LID:
OPGAVE:

Dinsdag 26 oktober van 9.00 – 16.00 uur en
dinsdag 23 november van 9.00 – 16.00 uur
Is inbegrepen
Zwembad “Aquarena”, Stadionplein 23, Emmen
Henrica Bergsma van “He Be training & advies”
€ 100,€ 199,- (excl BTW)
Voor 12 oktober 2021

Voor opgave stuur een e-mail met je naam en de naam & locatie werkgever naar
h.oosting@debontewever.nl. Mocht niet uzelf maar uw werkgever de factuur voldoen dan
ontvangen we hiervan graag de gegevens waaraan wij de factuur kunnen richten.

