Aan de slag met Benny’s Playground!
Leren over Engels in de kinderopvang en het programma Benny’s Playground
Doelgroep
Werk je in de kinderopvang? Wil je leren hoe je met het programma Benny’s Playground de peuters
spelenderwijs Engels leert? Wil je meer weten over het aanbieden van een vreemde taal aan heel
jonge kinderen? Dan is deze cursus iets voor jou!

Inhoud van de cursus
Je leert hoe je spelenderwijs Engels kunt aanbieden op de kinderopvang aan de hand van het
programma Benny’s Playground. In de eerste bijeenkomst gaan we dieper in op het leren van een
vreemde taal aan jonge kinderen. Ook introduceren we het programma Benny’s Playground.
In de tweede en derde bijeenkomst besteden we aandacht aan de verschillende activiteiten binnen
het programma. De bijeenkomsten zijn hands on: leren door te doen. Zo krijg je een goede basis om in
de praktijk aan de slag te gaan. Tussen de cursusbijeenkomsten door ga je namelijk ook zelf aan de
slag met het programma. Je ervaringen bespreek je tijdens de bijeenkomsten.
De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar de activiteiten uit het programma zijn in het Engels.
Zo oefen je op natuurlijke wijze je eigen Engelse taalvaardigheid.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:
•

ken je de achtergrond en belangrijkste principes van eerste en tweedetaalverwerving;

•

weet je hoe je een kind veilig, spelenderwijs en structureel een vreemde taal aanleert;

•

heb je voldoende woordenschat en routines tot je beschikking om in het Engels les te geven;

•

heb je voldoende kennis van het programma Benny’s Playground om elke dag Engelse activiteiten
uit te voeren.

Urenbelasting
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. Op verzoek kan de cursus worden opgedeeld in 2
bijeenkomsten van 3 uur.
Naast deze 6 uur verwachten we dat je nog 3 uur aan huiswerk besteedt.
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Certificering
Als je alle uren aanwezig bent geweest en je huiswerk hebt gedaan, heb je recht op het certificaat ‘Aan
de slag met Benny’s Playground!’

Waar en wanneer
De cursus ‘Aan de slag met Benny’s Playground!’ geven wij op een locatie van jouw kinderopvang.
Neem contact met ons op via b e n n y s p l a y g r o u n d @ e a r l y b i r d i e . n l voor meer informatie en
overleg over data en tijden.

Kosten
De kosten voor een teamtraining op locatie bedragen € 2.000,-. Als de training in de avonduren wordt
gegeven is er een meerprijs van € 250.- Voor elke bijeenkomst worden reiskosten in rekening gebracht
(€ 0,19 per km). Voor de teamtraining geldt een maximum van 20 deelnemers.
Workshop: Voor kleinere teams kunnen we in plaats van de cursus ook een workshop ‘Aan de slag met
Benny’s Playground’ verzorgen. De workshop duurt 3 uur.
De kosten voor een workshop op locatie bedragen € 800,- plus reiskosten (€ 0,19 per km). Voor de
workshop geldt een maximum van 15 deelnemers.
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