Zit met Pit!
Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door. Zowel thuis als
op school en vaak achter een scherm. Gelukkig doen kinderen
van nature niets liever dan bewegen. En wat blijkt?
Bewegen en leren gaan prima samen!
Breng je klas in beweging!
Alles mag, behalve zitten. Dat is het credo tijdens onze workshop Bewegend
Leren. Zit met Pit! organiseert deze praktische en interactieve workshop op
verschillende locaties in het land.
Onder leiding van een van onze professionals leer je op welke manieren
meer beweging in een lesdag te implementeren is. Zowel in- als buiten het
klaslokaal, met verschillende werkvormen (individueel, coöperatief,
challenges), te differentiëren en gebruik makend van het in de klas
aanwezige materiaal.

Zit met Pit! is een erkende Gezonde School activiteit.

Workshop 'Bewegend Leren'
Inleiding
Alles begint met het waarom: In een korte inleiding vertellen we je alles
over de feiten, cijfers en onderbouwing over Bewegend Leren. Dit doen
we in een klaslokaal, en natuurlijk niet alleen maar zittend ;-)

Praktijk
Het grootste deel ga je zelf aan de slag met verschillende aktieve
werkvormen, stuk voor stuk vakoverstijgend toepasbaar. Laat je
inspireren en motiveren!
Duur: 1 dagdeel van 2 uur
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 20 personen.

“Ik dacht bij Bewegend Leren vooral aan taal en rekenen, maar ik gebruik
het format nu zelfs voor mijn verkeerslessen!"
Hennie, leerkracht groep 6

Wieblie
Een workshop is pas goed, als je er ook iets mee doet!
Daarom houdt onze workshop niet op na die ene middag of ochtend. Na
afloop van de workshop krijg je een jaar lang toegang tot Wieblie, het
online platform voor Bewegend Leren.

In een speciaal lesblok vind je alle uitgewerkte lessen en werkvormen uit
de workshop, inclusief instructie en downloads. En weet je wat helemaal
mooi is? Er komen alleen maar lessen bij!

“Eindelijk een plek waar alles bij elkaar staat. Scheelt me een hoop tijd en
zoekwerk!"
Denise, leerkracht groep 6

Corona
Veiligheid en gezondheid van jou en alle andere deelnemers staan bij ons
met stip bovenaan. Daarom is de workshop aangepast aan de geldende
richtlijnen met betrekking tot COVID-19:
• Ben je niet fit, verkouden, heb je koorts? Meld je dan af.
• In het klaslokaal waar we starten staat desinfectans klaar en
houden we een lege lestafel afstand tussen de deelnemers.
• Het praktijkdeel houden we bij voorkeur in een grote speel- of
gymzaal zodat we voldoende afstand kunnen houden. We
vragen jouw medewerking om tijdens de workshop zoveel
mogelijk de materialen na gebruik te ontsmetten.
Mocht de workshop door een opleving van het Coronavirus door ons
geannuleerd moeten worden dan hebben we de volgende opties:
• De workshop wordt verplaatst naar een latere datum.
óf
• Je kiest voor het omzetten van je deelname in de online variant in de
vorm van een E-learning. Dit is inclusief een jaar lang gratis toegang
tot álle lessen in Wieblie.

“Eindelijk een workshop die niet ophoudt na die ene middag!"
Lia, leerkracht groep 4

Tijd en kosten
Open individuele inschrijving
Schrijf je individueel in voor een van de workshops
op een locatie van jouw keuze.

Kosten

€ 65 per deelnemer (ex. BTW 21%)

Bekijk hier
alle
data en
locaties!

In company
Heb je minimaal 10 collega's van jouw school of
stichting die de workshop willen volgen? Dan is het
aantrekkelijker om de workshop in company te
organiseren. Op jullie locatie met uitsluitend
deelnemers van jullie school of stichting.

Kosten

€ 625 per workshop (ex. BTW 21%)

“Ik weet nu dat een lesmethode niet alleen maar vanuit het boek of schrift
gemaakt hoeft te worden."
Ellis, leerkracht groep 5

Vraag hier
een voorstel
aan!

Gastlocatie
Voor onze open inschrijving workshops zijn we altijd op zoek naar scholen die
gastlocatie willen zijn.
Wat hebben we nodig:
• Een klaslokaal met een digibord
• Een speelzaal of gymzaal met ruimte voor bewegingsvrijheid
• Koffie, thee en water voor de deelnemers (Minimaal 10, maximaal 20)

De school hoeft verder niets te doen. Zit met Pit! verzorgt als organisator het
hele proces rondom uitnodigingen, aanmeldingen en communicatie naar de
deelnemers.
Wil jouw school gastlocatie zijn? Dan ontvangen jij en je
collega's die werkzaam zijn op die locatie 10% korting op de
workshop!
Neem contact op met ons en we gaan graag met je in
overleg over de mogelijkheden!

“Goed uitgewerkt en niet alleen maar aanhoren maar vooral
doen. TOP!"
Henk, leerkracht groep 6

Meld hier
aan als
gastlocatie!

Contact
Wil je graag meer weten? Of heb je een specifieke vraag
voor jouw school? Wij denken graag met jullie mee!
Laat een bericht achter via het contactformulier, stuur een
mail naar info@zitmetpit.nl of bel ons op 06-22958472.
Wij werken met een landelijk netwerk van professionals,
speciaal opgeleid om deze workshops te verzorgen. Dat
betekent dat we alle scholen in Nederland kunnen
bereiken. We brengen jou en de kids op jullie school
graag in beweging!
Zit met Pit!
De Spinner 2
5591 NG Heeze

Zit met Pit! is een erkende Gezonde School activiteit.
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