Cursus ‘Omgaan met Benny’s Playground’
Deelnemers leren meer over het aanbieden van Engels in de kinderopvang en
het programma Benny’s Playground.
Doelgroep
De cursus ‘Omgaan met Benny’s Playground’ is bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers die willen
werken met het programma Benny’s Playground en meer willen leren over het aanbieden van een
vreemde taal in de kinderopvang.

Inhoud van de cursus
Deelnemers leren hoe zij Engels kunnen aanbieden op de kinderopvang aan de hand van het
programma Benny’s Playground. De cursus wordt in 3 bijeenkomsten van 2 uur aangeboden, of
eventueel op verzoek in 2 bijeenkomsten van 3 uur.
In de eerste bijeenkomst staat de achterliggende gedachte van het vroeg aanbieden van Engels
centraal en wordt het programma Benny’s Playground geïntroduceerd. Vervolgens wordt in
bijeenkomst 2 en 3 aandacht besteed aan de verschillende activiteiten binnen het programma. Door
zelf te oefenen met de Engelse activiteiten krijgen deelnemers een goede basis om in de praktijk aan
de slag te gaan. Tussen de cursusdagen gaan deelnemers zelf aan de slag met het programma, waar
tijdens de bijeenkomsten op gereflecteerd kan worden.
De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar er wordt wel geoefend met de activiteiten in het
Engels. Er is ook aandacht voor het uitbreiden van de eigen Engelse taalvaardigheid.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus heeft u:
•

kennis van eerste en tweedetaalverwerving;

•

kennis van hoe u een kind spelenderwijs een vreemde taal aanleert;

•

voldoende Engelstalig vocabulaire tot uw beschikking om in de Engels activiteiten van het
programma Benny’s Playground te geven.

•

voldoende kennis van het programma Benny’s Playground om elke dag Engelse activiteiten uit te
voeren.
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Urenbelasting
Naast de 6 uur in de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende de cursus
nog 3 uur aan huiswerk besteden.

Certificering
Deze cursus geeft recht op het certificaat ‘Omgaan met Benny’s Playground’. Voor het behalen van
het certificaat dient u alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van één bijeenkomst kan
een vervangende opdracht worden gemaakt om het certificaat te kunnen behalen.

Waar en wanneer
De cursus ‘Omgaan met Benny’s Playground’ wordt op een locatie van uw kinderopvang gegeven.
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. Het is mogelijk om de training in de avonduren in te plannen.

Kosten
De kosten voor een teamtraining op locatie bedragen € 2.000,-. Voor elke bijeenkomst worden
reiskosten in rekening gebracht (€ 0,33 per km).
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