
... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW WERELD
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Op onze studiedag op 2 november met het thema MOVE geven wij jullie de mogelijkheid om 
je in te schrijven voor diverse workshops. De tijdsduur van een workshop is ongeveer een uur. 
In dit programmaboekje kun je zien welke workshops er in de ochtend en/of middag worden 
gegeven. Er is keuze uit twintig verschillende workshops. Let op Vol = Vol.

Scan de QR code en schrijf je in voor de workshops die jij graag wilt volgen. De workshops 
hebben wel een limiet qua aantal deelnemers - dus schrijf je snel in! 

Veel plezier met uitzoeken.

stichtingbrigantijn.nl/move
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... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW FITHEID

BEWEGEND LEREN IN DE ONDERBOUW
Meester Sander

Meester Sander is vanaf 2010 kleutermeester en deelt op zijn website meestersander.nl 
inspiratie over bewegend leren en ICT in de onderbouw. In deze workshop neemt hij je mee in 
zijn wereld en laat praktische voorbeelden zien uit de praktijk. Je krijgt inspiratie over het nut 
van bewegend leren, maar natuurlijk gaan wij ook zelf bewegen! Het doel van de workshop is 
dat jij de volgende dag direct aan de slag kunt met bewegend leren!
 
Over de trainer:
Mijn naam is Sander Gordijn en ik ben leerkracht en inspirator. Het meest fantastische aan 
lesgeven vind ik dat ik er mijn creativiteit en technisch inzicht in kwijt kan. Mijn hart ligt bij 
de jongste kinderen op de basisschool en ik kan daar enorm van genieten. Op mijn website 
meesterSander.nl deel ik inspiratie uit mijn onderwijspraktijk. Dit gaat met name over ICT en 
bewegend leren. Omdat er steeds meer vraag kwam om deze inspiratie verder te delen ben ik 
dat gaan doen door workshops en webinars te geven. Ik wil graag laten zien hoe eenvoudig 
en simpel het inzetten van ICT, techniek en bewegend leren kan zijn.

GAVE BUITENGYM - Milou Wolthuis

Een korte intro en dan vooral doen én beleven!

Over de trainer:
Milou Wolthuis, heb het Cios en de Calo afgerond, in 2016 afgestudeerd. Nu werkzaam binnen 
Borne Sport. Binnen Borne sport zijn wij verantwoordelijk voor lessen bewegingsonderwijs aan 
de groepen 3 t/m8, sporttoernooien en andere taken omtrent sport en bewegen.
Vanuit NPO gelden heb ik ook een aantal kleuter groepen.

HITT BY FRAN - Francis Kruizinga

Wat is HIIT by Fran? Is een high intensity training waarbij je alle spiergroepen traint en hartslag 
omhoog haalt door oefeningen of rennen waardoor je spieren aanmaakt en vet verbrand. En 
dat allemaal lekker op muziek!! We passen het op ieders niveau aan dus schrijf je in…
 
Over de workshopleider:
Ik ben Francis Kruizinga, 41 jaar en tot mijn 30ste actief geweest in de turnwereld. 16,5 jaar 
kleuterjuf geweest, en nu 4 jaar uit het onderwijs weg. Sinds 6 jaar heb ik mijn eigen bedrijf: 
HIIT by Fran. Ik geef personal training, small group, groepslessen en bedrijfsfitness.
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... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW DENKWIJZE
MINDSETS EN EXECUTIEVE FUNCTIES
Mariska Bosch

Executieve vaardigheden zijn erg belangrijk voor het leerproces. Maar waarom lukt het leerlingen 
soms niet om deze vaardigheden eigen te maken? Wat is een grote belemmerende factor en 
dé basis om te leren? Mindsets! In deze workshop leer je - met eenvoudige oefeningen en 
coaching technieken - mindsets beïnvloeden. Je gaat naar huis met praktische oefeningen, 
mooie inzichten én met een brede grijns op je gezicht.
 
Over de workshopleider:
Mariska Bosch (1976) heeft 25 jaaronderwijservaring en voor alle groepen gestaan. Ze werkte 
als IB’er en RT’er. Ze draait 13 jaar eenplusgroep groep 8. Ze heeft 12 jaar lang een praktijk 
voorjeugdtherapie gehad. Momenteel helpt ze met Praktijk Mariska Bosch jongeren en jong 
volwassenen met angst-enstress gerelateerde klachten. Mariska is oprichter vanInspire2teach.nl,  
waar ze trainingen en lezingen voor het onderwijs verzorgt, op het gebied van mindsets, 
mindfulness en motivatie. Ze heeft haar eigen online school: deMindfitschool.nl

FOCUS OP LEREN; GROEI EN GELUK
Gerda en René van Focus op Leren

Focus op Leren geeft trainingen aan leerkrachten in het basisonderwijs, trainingen die inzicht 
geven in wat er nodig is om een positieve mindset te ontwikkelen, een mindset die groei en 
dus geluk stimuleert. Tijdens deze workshop gaan we onze eigen mindset onderzoeken en 
leren we de werking van ons brein beter kennen. Zo kom je erachter wat je echt te doen hebt 
in groei en in het vergroten van je geluk voor jezelf èn voor het begeleiden van de kinderen in je 
klas. Het toepassen van deze kennis maakt je een nog betere leerkracht, die met meer energie, 
daadkracht en passie voor de groep staat. Groei en geluk... zit in de stappen die je zet.  
Wanneer het je leuk lijkt, geef je op voor deze workshop dan heb jij alvast de eerste stap gezet
 
Over de workshopleider:
Wij zijn Gerda en Renée. Samen hebben wij meer dan 30 jaar onderwijservaring als leerkracht, 
internbegeleider en sociale vaardigheisdstrainer op verschillende scholen in Enschede en Enter.
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... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW CREATIVITEIT
JE CREATIEVE BREIN EN (TAAL)ONTWIKKELING
Willemien Berkenbos

Wil je je leerlingen spelenderwijs op een hoger taalniveau brengen en weerbaar maken? Wil je 
meer ontdekken en nieuwe ideeën opdoen?
 
Tijdens deze inspirerende workshop maak je kennis met de kracht van creativiteit en creatief 
schrijven voor (taal)ontwikkeling. Door de juiste woorden te geven aan gebeurtenissen,  
gedachtes en gevoelens ontwikkel je je taalvaardigheid en bouw je relaties op.
 
We gaan met de hand schrijven, je krijgt oefeningen, tips en achtergronden over creatief  
denken en schrijven. Zo zet je je creatieve brein aan. Je doet tijdens deze workshop voldoende 
inspiratie op om zelf aan de slag te gaan met je leerlingen!
 
Over de workshopleider:
Mijn naam is Willemien Berkenbos en ik woon in Hellendoorn. Na de opleidingen PABO en 
lerarenopleiding Nederlands deed ik veel werkervaring op in het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. O.a. als docent Nederlands, communicatie en Leefstijlcoach, 
in trajecten voor zij-instromers en op onderwijsinnovatie. Ik behaalde een master Pedagogiek. 
Alle kennis en ervaringen die ik heb opgedaan kan ik combineren in ‘Training & Advies’ voor 
het onderwijs. Ik geef maatwerktrainingen voor docenten en teams op het gebied van  
creativiteit, taal- en persoonlijke ontwikkeling voor leerlingen. Ik verzorg dag-trainingen voor 
docenten ‘Op je verhaal komen’ voor persoonlijke kracht en professionele ontwikkeling.
De creatieve denkmethode, het schrijven, ont-moeten en ontwikkelen zijn de belangrijkste 
ingrediënten. De trainingen dragen bij aan kwalitatief goed onderwijs en werkplezier!
 
TOS-workshop/voorlichting
Wat als taal niet vanzelfsprekend gaat? Twee ambulant begeleiders van Kentalis gaan in deze 
workshop meer vertellen over wat een Taalontwikkelingsstoonis (TOS) precies is.

• Wat merk je aan een leerling met TOS?

• Wat is het verschil met TOS, dyslexie en/of NT 2 leerling?

• Hoe uit TOS zich?

• Hoe kun je een leerling met TOS helpen om communicatief redzaam te worden?
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... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW REFLEXEN
NAGINI ZELFVERDEDIGING
Marita Boerkamp

Tijdens deze workshop ga je het volgende leren en doen:

• Bewustwording van jezelf.

• Vertrouwen op je eigen intuïtie.

• Leren afstand te creëren.

• Verbale assertiviteit.

• Grenzen aangeven.

• Energie leren beheersen.

• Technieken fysiek (basis).

• Het geloof dat jij het waard bent om jezelf te verdedigen.
 
Over de workshopleider:
Mijn naam is Marita Boerkamp en ik ben 41 jaar. Ik ben moeder van twee geweldige jongens 
van 14 en 16 jaar.
Vanaf mijn 4e jaar heb ik intensief aan klassiek ballet, moderne dans en jazz gedaan. 
Nadat ik mijn kinderen kreeg besefte ik ineens erg goed dat ik me wat ‘angstiger’ voelde 
wanneer ik bv. van mijn werk naar de auto liep of wanneer ik alleen thuis was met de kinderen. 
Ik werd me er bewust van dat ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik moest doen. Ik ben toen 
als eerst gaan Kickboksen en vervolgens Mixed Martial Arts gaan beoefenen, het gaf me 
vertrouwen. Niet alleen de technieken zowel staand als op de grond maar vooral mentaal. Als 
je kalm weet te blijven onder welke omstandigheden dan ook heb je meer overzicht op elke 
situatie die zich voor kan doen, want controle heb je alleen over jezelf en je eigen geest. 

Tijdens wedstrijden nationaal en internationaal was ik in staat mezelf te voorzien van kracht 
en zelfbewustzijn. Er hoort een hele filosofie bij Martial arts en het is van oudsher ontstaan 
voor zelfverdediging. Mind, Body and Soul in balans. Omdat ik ook zag wat het voor iedereen 
van jong tot oud, man en vrouw doet, heb ik toendertijd besloten dat ik hiermee mensen wil 
begeleiden naar een bewustwordingsproces, waarbij het gaat om mensen te stimuleren hun 
eigen kracht te vinden en die te activeren. Drie jaar geleden heb ik in Amerika mijn examens 
gehaald onder Gracie University Headquarters, 3 dagen theorie en 1 dag fysieke technieken. 
Tevens heb ik de docentenopleiding bij de Yogaschool 3 jaar doorlopen.
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TOS-WORKSHOP/VOORLICHTING

Wat als taal niet vanzelfsprekend gaat? Twee ambulant begeleiders van Kentalis gaan in deze 
workshop meer vertellen over wat een Taalontwikkelingsstoonis (TOS) precies is.

• Wat merk je aan een leerling met TOS?

• Wat is het verschil met TOS, dyslexie en/of NT 2 leerling?

• Hoe uit TOS zich?

• Hoe kun je een leerling met TOS helpen om communicatief redzaam te worden?

WANDELING

Even echt on the MOVE? Kies dan voor een wandeling. Een goed gesprek, mooie omgeving 
en frisse lucht. Dat doet toch iedereen goed. Je krijgt een route mee en zult een goede drie 
kwartier onderweg zijn. Nu de bomen zo prachtig kleuren en er genoeg te zien is in de natuur, 
is dit een zeer goede keuze! 

LASERGAME

Zin in actie? Op het terrein vind je een kist vol met laserguns. Je wordt ingedeeld in twee 
teams en zodra je het startsein krijgt kun je echt even alles vergeten die ene collega dan  
eindelijk uitschakelen. Maar samenwerken met collega’s die je iets minder goed kent, vraagt 
ook weer wat van je. Succes en moge het beste team winnen. 

CONCIËRGE EXCLUSIEF

Ben jij conciërge op een school?
Dan willen we graag dat je aansluit in de ochtend bij onze conciërge exclusief.
Gert-Jan ten Hoor gaat deze workshop leiden. Wat we gaan doen? Dat hoor je 2 november.
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YOGA - Annemiek van Oosten

Yoga stimuleert je om bewust te zijn. Van jezelf en de ruimte om je heen.
Deze workshop richt zich op het vinden van een balans in alle dagelijkse hectiek.  
Even uitchecken en niet constant ‘aan staan’. Je krijgt tools om dat toe te kunnen passen.
 
Yoga is voor iedereen. Bijna alles wat in de workshop langskomt, kun je ook inzetten in de 
klas! Direct, zonder extra benodigdheden. Daarnaast draagt samen yoga doen bij aan een 
positief groepsgevoel. Hoe mooi is dat!
 
Over de workshopleider:
Mijn naam is Annemiek van Oosten. Ik ben schoolleider bij Brigantijn.  
Daarnaast ben ik kinderyogadocent en geef ik kinder-en tieneryogalessen, kinderyogaclinics 
en lessenseries yoga in de klas.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST? - Bas Abbink

Digitale geletterdheid doormiddel van ‘nieuwe’ technologie.
 
Door praktisch bezig te gaan met de materialen tijdens deze workshop, ervaar je hoe ‘nieuwe’ 
technologie zoals drones, robots, 3D-Printers, green screen, Micro:bit en LEGO bij kunnen 
dragen aan een brede kennisbasis, zodat onze leerlingen beter voorbereid zullen zijn op de 
toekomst. Je kunt robots testen uit elke bouw van de school en ook krijg je tips over hoe je 
dit organiseert binnen je school.
 
Over de workshopleider:
Mijn naam Is Bas Abbink en ik werk op IKC Magenta. Daar geef ik momenteel les aan groep 
7, maar ook houd ik mij bezig met het Ontdeklab. Dit is een bijzonder klaslokaal op onze 
school waar alle leerlingen in aanraking komen met technologie en digitale geletterdheid. Ook 
mag ik binnen de stichting andere scholen op weg helpen om stappen te zetten met technologie 
en digitale geletterdheid en werk ik samen met HCS-Happy Innovation.

EFFICIËNT VERGADEREN D.M.V. BORDSESSIES 
SASKIA SLOT

Merk je dat de vergaderingen op jouw school langdradig en weinig efficiënt zijn?
Vergaderen jullie meer over ‘regelzaken’ dan over de inhoud van jullie onderwijs?
Ga vergaderen d.m.v. bordsessies! Door op deze wijze te vergaderen, bespaar je tijd, gaan de 
gesprekken weer over het onderwijs, zorg je voor een sterker teamgevoel en wordt kennis en 
kunde gedeeld met collega’s.
In deze workshop maak je kennis met het gedachtegoed van Lean en Agile. Na afloop van de 
workshop ken je twee mogelijkheden om effectief te vergaderen d.m.v. bordsessies.
 
Over de workshopleider:
Saskia Slot is sinds 2003 werkzaam in het basisonderwijs. Zij heeft een passie voor het verhogen 
van onderwijskwaliteit en het bouwen aan een professionele schoolcultuur. Op deze gebieden 
inspireert ze anderen dan ook graag. Op dit moment is Saskia werkzaam als intern begeleider 
met managementtaken op de Wheele. Ze heeft een achtergrond als onderwijsadviseur, 
schoolcoach en leerkracht.
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TECHNISCH LEZEN - Martine Keemers

De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren neemt af. Dit tij moeten we keren door op de 
basisschool effectieve leeslessen te geven. In deze workshop krijg je hiervoor handvatten en 
tips aangereikt, die je direct de volgende dag in je lessen kunt toepassen. De workshop is 
gebaseerd op het boek van Marita Eskes: Technisch lezen in een doorlopende lijn.

Martine Keemers
Na mijn studie Toegepaste Onderwijskunde en een verkorte PABO-opleiding heb ik bijna 25 
jaar in het basisonderwijs gewerkt. Ik was onder meer leerkracht, begeleider van de plusklas, 
intern begeleider en directeur. In die verschillende rollen heb ik veel ervaring opgedaan. Deze 
praktijkervaring zet ik nu in bij mijn werkzaamheden als onderwijsadviseur bij Expertis. Ik ben 
werkzaam als adviseur op het gebied van taal/lezen, didactisch handelen (waaronder EDI) en 
kwaliteitszorg. Samen met teams de kwaliteit van het onderwijs op de school verder ontwikkelen 
vind ik een prachtige uitdaging!.

EFFECTIEF REKENONDERWIJS - Linda Westrik

In deze workshop krijg je inzicht in de verschillen tussen realistisch en traditioneel reken-
onderwijs zodat je bij het voorbereiden van je instructie in je rekenles beter weet waarvoor je 
kiest. We zetten de verschillen op een rijtje:

• Context als startpunt of sluitstuk?

• Ontdekken of instructie?

• Opzoeken of onthouden?

• Leerlijnen door elkaar of op volgorde?

Linda Westerik - ‘Samen elke dag een beetje beter’
Als onderwijsadviseur houdt Linda zich voornamelijk bezig met het didactisch handelen en 
het vakmanschap van de leraar voor de klas. Door haar ruime ervaring als leraar, intern  
begeleider en schoolleider in het basisonderwijs weet Linda uitstekend de verbinding te 
leggen tussen de theorie en de praktijk. Ze vindt het belangrijk om samen met teams en 
individuele leraren het onderwijs onder de loep te nemen en het samen verder te ontwikkelen 
en te verbeteren. Altijd vanuit een wetenschappelijke basis van kennis en inzichten. Linda legt 
de focus op het primaire proces, het lesgeven in de klas en het voortdurend in ontwikkeling 
blijven van leerkrachten op dit gebied.
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BETEKENISVOL SPEL IN DE KLEUTERGROEPEN 
- Anna-Marie Oevering en Inge Dasselaar

Betekenisvol spel in de kleutergroepen, waarom is dit zo belangrijk? Wat is betekenisvol spel 
en hoe creëer je een rijk aanbod in de hoeken. Hoe stimuleer je taal en rekenen binnen het 
spel?  Welke rol spelen wij als professional? Tijdens deze workshop onderzoeken we deze 
vragen. Tevens ontdekken we praktische voorbeelden die je kunt gebruiken als inspiratie voor 
betekenisvol spel in de decembermaand. Speel je met ons mee?

Deze workshop wordt gegeven door:
Anna-Marie Oevering  is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen onze organisatie, en 
heeft veel ervaring met het jonge kind. Zo heeft ze in het onderwijs ervaring opgedaan 
omtrent het jonge kind en is ze werkzaam geweest als pedagogisch beleidsmedewerker en 
coach in de kinderopvang en is ze VVE[1]trainer Startblokken.
Inge werkt op de Rank in de onderbouw en heeft 19 jaar ervaring in de kleuterbouw op 
verschillende scholen binnen de stichting. Ze heeft een masteropleiding talentontwikkeling af-
gerond en is lid van de bovenschoolse PLG jonge kind van lerende leraren. Haar interesse ligt 
bij spelend leren, hoogbegaafdheid bij jonge kinderen en programmeren met jonge kinderen.

HOOG SENSITIEF - Marloes Boermans

Steeds  vaker  hoor  je  dat  iemand  hooggevoelig  is.  Je  zult  je daarom  ook  vast  wel  
eens  afgevraagd hebben  wat  dit  precies  is.  Hoe  deze  persoon  dan  voelt,  wat  heeft  
deze  persoon  nodig  en  welke gevolgen  kunnen  erbij  komen  kijken?  In  het  onderwijs  
zitten  veel  hooggevoelige  volwassenen  en kinderen;  Samen  in  1  klas  of  samen  op  1  
school.  Doordat  er  nog  weinig  kennis  is,  is  er  nog  veel onbegrip. Dit kan anders... Na 
deze workshops kijk je waarschijnlijk anders tegen hooggevoeligheid aan.

Over de workshopleider:
Marloes Boermans werkt als leerkracht in de A-Pool en sociaal emotioneel ondersteuner op 
Beekpark. Uit  eigen  ervaring  weet  ik  inmiddels  dat  het  mij  veel  mooie  momenten  (in  
het  onderwijs)  heeft gebracht,  nadat  ik  ontdekte  dat  ik  hooggevoelig  ben  en  de  moge-
lijkheden  heb  mogen  leren  om hiermee om te gaan. In het schooljaar 2020-2021 heb ik de 
Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige gevolgd en succesvol afgerond.

... NIEUWSGIERIG NAAR JOUW BEGRIP
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EXECUTIEVE FUNCTIES – Rolinda Veldkamp

Leerlingen met goed ontwikkelde executieve functies (zelfsturing) hebben hun werk op tijd af, 
leveren een leesbaar resultaat, zijn zelden hun spullen kwijt, vergeten bijna nooit afspraken, 
letten goed op bij instructie, enz. Daarnaast dragen goed ontwikkelde executieve functies 
bij tot verbetering van sociaal gedrag in de klas en zorgen voor betere resultaten bij taal en 
rekenen. Redenen genoeg om er doelgericht aandacht aan te besteden in je klas.
 
Over de workshopleider:
Rolinda Veldkamp is werkzaam bij Alice Bekke & partners. Ze is hoogbegaafdheidsspecialist 
en onderwijskundige. In haar eigen praktijk heeft ze jarenlange ervaring in het begeleiden 
van scholen bij het realiseren van goed onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast 
begeleidt ze kinderen die vastgelopen zijn in het schoolsysteem. In samenwerking met school 
en ouders probeert ze de oorzaak hiervan te achterhalen en de kinderen weer gemotiveerd te 
krijgen voor het leren en/of voor school. Rolinda haar expertise ligt met name in het vorm-
geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en het ontwikkelen van de school en het 
schoolteam.

 

OPEN SPACE

In een Open Space meeting kun je met anderen sparren over thema’s die je interessant vindt, 
waar je wat over wilt weten of juist informatie over wilt delen.
Tijdens deze Open Space meeting zullen de volgende onderwerpen besproken worden:
 

• Versterken van pedagogisch klimaat/omgaan met ongewenst gedrag

• Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren

• Ontdekkend en spelend leren

• Sparren met collega’s uit dezelfde bouw
 
Bij de Open Space meeting geldt de wet van de twee voeten. Je kiest één van bovenstaande 
onderwerpen uit en gaat naar de ruimte waar dit onderwerp besproken wordt. Je neemt deel 
aan het gesprek, totdat je het gevoel hebt dat je niets meer leert of bijdraagt. Dan ben je vrij 
om naar een andere ruimte te gaan waar een ander thema besproken wordt. Je mag zo vaak 
wisselen als je wilt. Op deze manier kun je veel nieuwe ideeën opdoen of collega’s op ver-
schillende terreinen inspireren.
 

CLOSE READING – Martine Keemers

“Hoera, begrijpend lezen!” Hoe vaak hoor je dat in jouw klas? Veel leerlingen vinden begrij-
pend lezen niet leuk. En dat terwijl begrijpend lezen ook wel de belangrijkste vaardigheid voor 
de 21ste eeuw wordt genoemd. Close reading is een verdiepende manier van begrijpend 
lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een 
actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, 
monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardig-
heden waar het hier om draait. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen 
actieve lezers. Nu hoor je wel: “Hoera, begrijpend lezen!”
In deze workshop maak je kennis met de methodiek van Close Reading en kun je zelf ervaren 
hoe een lessenserie volgens deze methodiek eruitziet.
 
Martine Keemers
Na mijn studie Toegepaste Onderwijskunde en een verkorte PABO-opleiding heb ik bijna 25 
jaar in het basisonderwijs gewerkt. Ik was onder meer leerkracht, begeleider van de plusklas, 
intern begeleider en directeur. In die verschillende rollen heb ik veel ervaring opgedaan. Deze 
praktijkervaring zet ik nu in bij mijn werkzaamheden als onderwijsadviseur bij Expertis. Ik ben 
werkzaam als adviseur op het gebied van taal/lezen, didactisch handelen (waaronder EDI) en 
kwaliteitszorg. Samen met teams de kwaliteit van het onderwijs op de school verder ontwik-
kelen vind ik een prachtige uitdaging!



BR = Bedrijfsruimte 
OR = Opslagruimte 
SR = Stookruimte 
LBR = Luchtbehandelingsruimte

Linker plattegrond betreft Hangar 11

Bezoekers bevinden zich alleen in BR ruimtes, 
alle andere ruimtes zijn niet toegankelijk. 

RUIMTE

Hangar Mess
Hangar Mess
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4 
Sub 5
Sub 6 
Sub 6 
Sub 7
Sub 7
Sub 8
Sub 8
Ontvangsthal
Horeca
Horeca 

Hangar 11A plenair

BUITEN
Buiten
Buiten
Buiten 

HANGAR 18

WORKSHOP

Technisch lezen 
Close reading 
Bewegend leren in de onderbouw 1-3
Mindset en executieve functies
Tos beleving|voorlichting
Je creatieve brein en (taal) ontwikkeling
Effectief rekenonderwijs
Yoga
Jonge kind
Effecient vergaderen 
Hoog sensitief
Klaar voor de toekomst? 
Executieve functies 
Gave buitengym
Conciërge Exclusief
Open Space

Focus op leren: groei en geluk

Wandeling
HIIT bij Fran
Nagini Zelfverdediging

Lasergame
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