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Bewegend leren met woordsoorten:

Mijn doel is bereikt. Zin om met de

opgedane kennis aan de slag 

te gaan. Inhoud cursus is prima.

Zeer interessante cursus die

aanzet tot bewegen.

Bewegend leren met werkwoorden:

Ik heb voor de online training

gekozen omdat ik dan mijn eigen

tijd kan inrichten. 

Online cursussen In Balans
Leren

Onderwijscentrum Hengelo

In Balans Leren
Slauerhoffstraat 53
7552 ZX Hengelo
info@rthengelo.nl
06 21425367

Gabrielle Alberink
 

Bij In Balans Leren vergroot je je expertise d.m.v.

 cursussen, online en offline, of workshops.

Cursussen
Online cursussen

leermatten

lezingen

Af en toe zie je een ontzettend leuke cursus, 

maar de afstand is te ver of

je kunt net die dag niet!

Bij In Balans Leren is dat géén probleem.

Je kunt meerdere cursussen online volgen!

In plaats van één dag, krijg je vier maanden toegang tot

het programma!

                          Praktisch en meteen inzetbaar!
 

De lessen bestaan uit  een korte theorie 

met veel activiteiten. De bestanden kun je 

downloaden, zodat je het meteen kunt inzetten

 

              Enkele reviews van de 'Bewegend leren met .........' cursus:

bewegend leren 

oogsamenwerking

reflexintegratie

In Balans Leren
Gabrielle  Alberink is eigenaar van en docent bij 

In Balans Leren. Ze verzorgt cursussen en lezingen 

op het gebied van:

Hiervoor heeft ze een samenwerking met de FON, INPP, Reken-

en Spellingbootcamp.

Ze ontwikkelt  haar eigen 

educatieve leermatten en spellen 

 op gebied van rekenen en taal. 
Vier maanden toegang tot het programma!

www.inbalansleren.weebly.com

Bewegend leren met zinsontleding:

Mijn doel van bewegend leren is

bereikt. Het is een prima combi

van theorie en praktijk. Heel goed

en direct toepasbaar in de

praktijk en voor alle leeftijden

prima. Ik ga meteen aan de slag.

Dank je wel Gabrielle voor je uitleg

en de mooie kleurrijke materialen.



Leermatten en -spellen

Reken- en spelling Bootcamp trainer
driedaagse cursus

 

 

Visueel screener en trajectbegeleider ( FON)

tweedaagse cursus

Vergroot je eigen expertise!

Cursussen 
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Leren met visuele instructie en beweging!

Spelend  en bewegend leren is leuker!

Lezingen

Elk kwartaal een ander onderwerp! 

fixatie disparatie
beelddenken
reflexen
bewegend leren

Vier keer per jaar organiseert In Balans Leren een lezing voor ouders
 en professionals. Er zijn verschillende onderwerpen die aan bod komen.

Enkele reviews van leerkrachten en remedial teachers:

werkwoord
en/
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...........

 

De lezingen vinden plaats in het gebouw van In Balans Leren in Hengelo.
Maar we komen ook op locatie. 

Eerst bewegen dan leren (INPP)
eendaagse cursus

Beelddenken en bewegend leren coördinator
tweedaagse cursus

Schoolprogramma: de rups

LBRT

LBBO

Ouderavond Basisscholen

Studiedag Kentalis

Gabrielle heeft lezingen verzorgd voor:

Gabrielle ontwikkelt educatieve materialen, die bewegend  en
spelend leren stimuleren.

Oefenen blijft belangrijk om de leerstof eigen te maken,
maar de manier waarop kunnen we interessanter maken.

Kinderen zijn graag in beweging! Hier maken we bij de
matten en spellen gebruik van.
De motivatie en interesse wordt hierdoor verbeterd.
Dit is een win-win situatie.

Kinderen ervaren door de leermatten overzicht.

Leerlingen werken met plezier aan de lessen door de 

matten, ze zijn bezig en doen daardoor handelend een 

goede ervaring op.

Erg leuk! Het maakt het inzichtelijk.

Ik vind hem erg goed bruikbaar en mooi groot! Het 

maakt breuken heel goed beeldend inzichtelijk en 

d.m.v. leuke spellen leren de leerlingen.

Gabrielle heeft leermatten en spellen ontwikkelt op het gebied van rekenen en taal. 
Bij de taalmaterialen kun je ook cursussen volgen, waardoor je nog meer uit de materialen
kunt halen.


