voor wie JA zegt tegen
actief en inspirerend onderwijs
Bestelformulier
naam
:
functie
:
school / instelling :
straat en nummer :
postcode en plaats :
telefoon
:
e-mail
:
Ik bestel de hieronder aangegeven titels:
aantal titel
…..
Op zoek naar klanken en letters
doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3
…..
Op zoek naar letters
de andere spelling- en grammaticadidactiek
…..
Op zoek naar letters
Een beknopte handleiding bij de categorieën
nietklankzuivere woorden
…..
Op zoek naar betekenissen via letters en klanken
aanpak van de start met betekenisvol en
gedifferentieerd leesonderwijs
…..
Op speurtocht door de grammatica
Hoe maak je grammatica voor kinderen functioneel
en betekenisvol?
…..
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Wat je moet weten als je taalonderwijs wilt koppelen
aan thema’s van wereldoriëntatie
…..
Rekenonderwijs kan anders
meer samenhang in de opbouw van de stof,
actieve, zelfdenkende leerlingen en
niet-etiketterende differentiatie…
……
Leren kun je observeren
Hoe je zo je onderwijs kunt afstemmen op je leerlingen
Geen verzendkosten!

prijs incl btw

totaal

€ 19,90

€

€ 34,95

€

€ 12,50

€

€ 25,00

€

€ 27,50

€

€ 24,95

€

€ 24,95

€

€ 29,90

€

Totaal te betalen

€

Kruis aan, indien gewenst:
□
Ik wil graag een afspraak maken over de scholing en/of coaching van ons team.
□
Ik wil graag een afspraak maken om onze werkgroep te komen ondersteunen.
□
Ik wil graag een afspraak maken voor een presentatie over de didactiek.
plaats:

datum:

handtekening:

Wil je dit formulier getekend naar mij terugsturen?
Dat kan per post of gescand/gefotografeerd per mail (zie adressen hieronder).
JansonAcademy
professionalisering & onderwijsontwikkeling
vakinhoudelijk expert bij Jeelo bv
www.janson.academy www.hettaallab.nl
lid van NDV, NJPV, NVORWO, VvT, VELON en VOR

Drs. Dolf J. Janson
06 2505 1951
1e Berkendijk 2
bank NL03INGB0004481560
7255 PE Hengelo (Gld)
KvK 09142107
info@jansonadvies.nl
btw NL001272873B13
geregistreerd bij het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland

