De Buitengewone Leren Leren Methode in 5 dagdelen.

Deze serie van 5 (ochtend)bijeenkomsten voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar zijn te volgen op 22
t/m 26 april ofwel 29 april t/m 3 mei 2019, op camping Junora.
De doelen van de 5 daagse is om kinderen bewust te maken van hun sterke leeringangen, ze te leren
hoe ze vanuit ontspanning kunnen leren, dat ze weten hoe hun brein informatie verwerkt en hoe ze
dat kunnen beïnvloeden. Ze leren hoe ze hun hoofd en lijf op kunnen ruimen, zodat er ruimte en rust
is om informatie te ordenen en goed op te slaan in hun lange termijngeheugen.
Ze doen oefeningen die hen helpt om het vertrouwen in henzelf te vergroten en hen te laten
ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn.
Ook leren de deelnemers hoe ze op een breinvriendelijke manier met teksten om kunnen gaan; ze
leren 2 technieken die ze helpt teksten te verwerken en (school) stof te automatiseren en op te
slaan in hun lange termijngeheugen. Deze technieken doen recht aan de kracht van visueel en
verbeeldend leren. Kinderen krijgen de vaardigheid om informatie te speciaal te maken, zodat leren
sneller en effectiever gaat, maar vooral ook leuk in interessant wordt!
Als laatste leren de kinderen vaardigheden waarbij ze hun hele lijf kunnen inzetten om te leren.
Actief leren; leren in en door beweging.




Kinderen gaan met gereedschappen naar huis; mentaal, maar ook in de vorm van een
gevulde tas met al het leermateriaal en informatie over de technieken de ze hebben geleerd.
Er is per vijfdaagse plaats voor maximaal 5 kinderen en er is een minimum van 3 kinderen
gewenst.
De kosten van deze 5 daagse zijn € 275 euro per kind, inclusief werkmateriaal, gevulde Leren
Leren tas, drinken, fruit en een kleine verantwoorde snack.

Indeling per dag (elke ochtend van 9.15 uur tot 12.45 uur).
Dag 1:







Kennismaking.
Doelen toelichten.
Hoofd en lijf opruimen (techniek waarbij tekenen een middel is om mentale verbetering en
rust en overzicht te creëren. Er wordt een beroep gedaan op het verbeeld vermogen dat bij
kinderen vooral erg krachtig en duidelijk is.)
Ontspanningsoefeningen.
Hoe werkt je brein?

Dag 2:







Terugblik dag 1.
Ontspanningsoefeningen deel 2.
Hoe werkt je brein deel 2.
Geheugentechnieken.
Leren met je lijf.
Geluksoefening.

Dag 3:







Terugblik dag 1 & 2.
Ontspanningsoefeningen.
Geheugentechnieken deel 2.
Kleurmethode ( 1e techniek om op een visuele manier teksten aan te pakken.)
Leren met je lijf deel 2.
Geluksoefening 2.

Dag 4:







Terugblijk dag 1,2, & 3.
Ontspanningsoefeningen.
Kleurmethode deel 2.
Introductie conceptmap. ( Een gestructureerde mindmap, die het mogelijk maakt taal
krachtig te ondersteunen met eigen beelden.)
Oefenen met het maken van de conceptmap.
Geluksoefening 3.

Dag 5:









Terugblik op alle voorgaande dagen.
Ontspanningsoefeningen
Verder werken aan conceptmap
Leren met je lijf.
Leren om te plannen.
Toepassingen conceptmap op school en thuis en afronden.
Geluksoefening 4
Vrolijke afsluiting, met ouders. Deze ochtend heeft een half uur uitloop.

