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Brussel, donderdag 25
Aan onze contactpersonen in de hogescholen
Departement Lerarenopleiding
Bachelor Kleuteronderwijs
Bachelor Lager Onderwijs
Vormingsaanbod van Studio Globo voor studenten BAKO en BALO

STUDIO WIE?
Studio Globo ondersteunt leerkrachten kleuter-, lager, secundair en hoger
onderwijs met een uitgebreid aanbod waarmee kinderen en jongeren de
wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij
mens en milieu en meebouwen aan een duurzame, solidaire wereld.
We leven in een diverse samenleving waarin de kloof tussen arm en rijk
groter wordt en onze aarde alsmaar kwetsbaarder. Er is een toenemende
verwevenheid tussen mensen, culturen, landen. Dat zorgt voor een boeiende
uitdaging. Daarom staat Studio Globo leerkrachten (in wording) bij met
vormingen, kant-en-klaar lesmateriaal, ervaringsgerichte workshops en
inleefateliers, nascholing op maat en veel meer.
Met Studio Globo werk je aan de wereld in je klas.

Beste lector,
Ook volgend schooljaar staan we klaar om onze expertise over leren in en van diversiteit hier en elders te delen met
toekomstige leerkrachten. We tonen graag hoe je kunt werken aan de wereld in de klas.
En dus willen we jouw studenten:
• concrete werkvormen en leermiddelen interactief laten verkennen
• positief leren omgaan met de diversiteit en (on)gelijke kansen in elke klas
• hun blik op de wereld laten verruimen en hen enthousiast maken over hoe ze de wereld in hun klas kunnen brengen
• uitdagen om als persoon te groeien in betrokkenheid en solidariteit.
De inleefprogramma’s vormen de ruggengraat van onze vormingen. Een sterk belevingsmoment op maat van de stustudenten
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Je kan de vormingsdag met je studenten voorbereiden aan de hand van onze visiebrochure ‘Voorbij de Kleuren’ (en de
extra katern voor het kleuteronderwijs) en het bijhorende serious game www.dewereldinjeklas.be. De prijs van een vorming bedraagt 27 euro per student, inclusief het materiaal. Voor Expeditie WareWare en Sporen van Kolonisatie gelden
andere tarieven, kijk hiervoor op www.studioglobo.be/hoger.
Per vorming houden we het maximum aantal deelnemers op 30 (voor het programma Expeditie WareWare is dit max. 25).
Op die manier willen we een kwaliteitsvol vormingsaanbod garanderen, waarbij we rekening houden met het beschikbare
personeel, de accommodatie en brandveiligheid. Mogen we vragen om hier voldoende rekening mee te houden bij het
boeken van de sessie? Voor een groep van meer dan 30 studenten boeken we een extra sessie.
Op de achterzijde van deze brief vind je een stappenplan. Dat legt duidelijk uit hoe je een vorming kan boeken.
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Kies de vorming die je wil volgen. Gedetailleerde info over elke vorming vind je op www.studioglobo.be/hoger.
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In juni 2019
2020 ontvang je een schriftelijke bevestiging
Wil
verschillende plaatsen een vorming boeken? Heb je algemene, inhoudelijke of praktische
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vragen? Bel dan naar Carine Jespers, verantwoordelijke voor studentenvormingen, op 02 520 05 30.
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Samen met jullie werken we aan de wereld in de klas.
Wij kijken er alvast naar uit!
De medewerkers van Studio Globo

